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1º Dia – 01 Julho (Sex.) - LISBOA / MILÃO
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de duas horas e meia antes da partida. Assistência nas
formalidades de embarque pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem e partida às
07h00 com destino a Milão. Chegada às 10h35 a Milão e transporte até ao centro da cidade. Almoço em
restaurante local, seguido de visita de cidade, admirando a imponente Catedral (entrada incluída), a sua
Piazza del Duomo e as Galerias Vittorio Emanuelle. No final da visita, transporte até ao Hotel Nix 4* ou
similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia – 02 Julho (Sáb.) - MILÃO / BERGAMO / TIRANO
Após o pequeno-almoço buffet, saída para Bergamo e visita da cidade que se divide em duas zonas
distintas: a Città Bassa (Sìta Bàsa), parte moderna da cidade, e a Città Alta (Sìta Ólta), onde se localiza o
centro histórico cercado por uma muralha e à qual acederemos subindo pelo seu conhecido funicular.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Continuação para Tirano. Jantar e alojamento no Hotel
Bernina 3*sup ou similar.

3º Dia – 03 Julho (Dom.) - TIRANO / COMBOIO BERNINA EXPRESS / ST. MORITZ (SUÍÇA)/ MONTANO
LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida em direcção aos Alpes Suíços, iniciando em Tirano o percurso no
famoso comboio panorâmico Bernina Express, com saída de Tirano às 09h00 e chegada a St. Moritz às
11h11 (horário sujeito a reconfirmação), atravessando pelo caminho inúmeros viadutos e túneis, com
magníficas paisagens sobre os Alpes.
Almoço em St. Moritz, estância de montanha com turismo muito seleccionado ocupando uma encosta
estratégica sobre os lagos onde nasce o Rio Inn e cercada de espetaculares montanhas. Aqui sentimos o
glamour das estâncias de férias suíças. Continuação por estrada até Montano Lucino, próximo de Como.
Jantar e alojamento no Hotel Cruise 4* ou similar.

4º Dia – 04 Julho (Seg.) - MONTANO LUCINO/ LAGO DE COMO / LUGANO / LOCARNO / STRESA (ou
Baveno)
Após o pequeno-almoço buffet, saída do hotel até às margens do Lago Como, o terceiro maior de Itália, e
sem dúvida, um dos mais encantadores. Continuação para Lugano, cidade suíça que ocupa um lugar
estratégico de grande beleza nas margens do lago com o mesmo nome. Tempo livre para passear junto à
margem do Lago de Lugano, visitar o pequeno centro histórico ou simplesmente sentir o requinte da
cidade numa esplanada frente ao lago, apreciando a sua espectacular beleza natural. Continuação da
viagem para Locarno, nas margens do Lago Maggiore, o segundo maior lago de Itália, dividido entre
território suíço e italiano.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Chegada a Stresa. Jantar e alojamento em Stresa no Grand
Hotel Bristol 4*, ou em Baveno no Grand Hotel Dino 4*, ou Hotel Simplon 4* ou Hotel Splendid 4*.

5º Dia – 05 Julho (Ter.) - STRESA ou BAVENO/ ISOLA BELLA / ISOLA DEI PESCATORI / STRESA ou BAVENO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída do hotel para visita às pequenas mas belas ilhas denominadas Isola
Bella (Ilha Bela) e Isola dei Pescatori (Ilha dos Pescadores), localizadas no Lago Maggiore, incluindo entrada
nos Jardins e Palácio Borromeo (Isola Bella). Almoço. Transporte de barco de regresso à costa e
continuação de autocarro até ao hotel em Stresa ou Baveno.
Jantar e alojamento.

REFLEXOS DOS LAGOS ITALIANOS & SUÍÇA
Viagem de 6 dias em Pensão Completa visitando

Milão, Bergamo, Tirano - Bernina Express, St. Moritz (Suíça),              
Lago de Como, Lagos Lugano e Maggiore, Isola Bella e Isola dei Pescatori

01 a 06 de Julho 2022

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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6º Dia – 06 Julho (Qua.) - STRESA ou BAVENO / MILÃO / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída de manhã para Milão. Continuação da visita da cidade de
Milão, na qual destacamos o mundialmente famoso Teatro Scala (entrada incluída).
Almoço em restaurante local. Em hora a informar transporte para o aeroporto de Milão. Formalidades de
embarque e partida às 17h10 em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada às 19h00
ao Aeroporto de Lisboa. FIM DA VIAGEM

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Milão / Lisboa, em voos directos TAP, em tarifa de grupo na classe económica e com direito ao

transporte de 23 Kg de bagagem;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível (134€ à data de 15/09/2020, valor a reconfirmar à data de emissão das passagens

aéreas);
✓ Alojamento em hotéis de 4*/3*sup. (1 noite em Tirano), nos mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa, num total de 11 Refeições (desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia);
✓ Circuito e visitas em autocarro de turismo com ar condicionado, de acordo com descritivo de itinerário;
✓ Entradas durante as visitas mencionadas, nomeadamente:

✓ Catedral de Milão
✓ Teatro Scala em Milão
✓ Jardim e Palácio Borromeo;

✓ Funicular em Bergamo;
✓ Passeio de Comboio no famoso Bernina Express;
✓ Passeio de Barco - Isola Bella e Isola Dei Pescatori;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Guias locais em português ou espanhol nas visitas de Milão, Bergamo, Lugano e Locarno e Lago Maggiore;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento

e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 15.09.2021;
✓ Taxas de cidade à data de 15/09/2021;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter pessoal, tais

como telefonemas, minibar, bebidas nas refeições, lavandaria, serviço de bagageiros, excursões opcionais, etc.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):
✓ Cartão de Cidadão ou passaporte válido.
✓ Certificado de Vacinação Completa Covid-19 (informação actualizada à data de 15/11/2021).

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 1.558 € 134 € 1.692 € 212 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 252 € 32 €

* = 8 Mensalidades de 31 Março’22 a 31 Outubro’22, facilidades de pagamento válidas para reservas até 31 Março 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração
por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva
Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data
de elaboração do programa 1 USD = 0,8414 EUR (08/04/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da
partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as
correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 07 Abril’22: 65€ por pessoa; de 08 Abril a 12 Maio´22: 25% do valor da viagem; de 13 Maio a 31
Maio’22: 85% do valor da viagem; a partir de 01 Junho’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

OASIStravel – 23.02.2022


