
Bolonha, no coração da Emília Romana
Partidas diárias de 01 jan a 31 out

Itinerário: Visitando:

1º dia - Chegada a Bolonha Bolonha e Ferrara

2º dia - Bolonha

3º dia - Bolonha / Maranello / Modena / Bolonha

4º dia - Bolonha / Ferrara / Bolonha

5º dia - Bolonha

Preços por pessoa:

Partida Apartamento duplo Apartamento individual

01 a 26 fev + 31 jul a 28 ago + 31 out a 14 nov € 730 € 1.282

27 fev a 30 jun + 29 ago a 30 out € 764 € 1.351

01 a 28 jul € 696 € 1.213

29 a 30 jul + 15 a 30 nov € 714 € 1.260

01 a 26 dez € 670 € 1.177

Serviços incluídos:

4 Noites em regime de hospedagem e café da manhã em Bolonha;

Traslado regular de chegada do aeroporto de Bolonha / Hotel em Bolonha;

1/2 dia de visita privada a Ferrara com guia em português;

Traslado regular de saída do Hotel de Bolonha / Aeroporto do Bolonha;

Serviços excluídos:

Tudo o que não estiver devidamente especificado como "Serviços Incluídos";

Guias acompanhantes, excepto quando mencionados;

Extras de carácter pessoal durante todo o itinerário;

Extras nas visitas e restaurantes que não estejam especificados nos itens incluídos;

Taxas hoteleiras e de serviço (onde especificado);

Noites extra, as quais serão cotadas sob medida;

Passagem aérea internacional desde o Brasil até ao destino e vice-versa. 

Hotéis previstos ou similares:

Hotel em Bolonha

Categoria Primeira

Starhotels Excelsior - 4**** ou similar

Nota: Mínimo de 2 pessoas

1/2 dia de visita privada de Bolonha com guia em português;

1 dia de visita regular: DISCOVER FERRARI & PAVAROTTI LAND (Visita ao Museu da Ferrari em Maranello + 

Vinícola de Lambrusco ou Produtora de Vinagre Balsâmico Tradicional + Museu Enzo Ferrari em Modena + Casa Museu 

Luciano Pavarotti + MuSa - Museu da Charcutaria ou Vinícola de Lambrusco)

Programa base (5 dias / 4 noites)

Categoria Primeira


