PROGRAMA
1º dia – 16 set.
06h25 - Voo de Porto para Bergamo com chegada prevista às 9h55. Após pequeno almoço,
seguiremos rumo ao armazém onde se encontram as motas.
11h30 – Hora prevista de saída de Bérgamo, com destino ao Lago Como onde iremos almoçar.
15h00 – Seguiremos para norte junto ao Lago Como em direção a Gravedona onde ficaremos
hospedados no hotel 2000.
2º dia – 17 set.
08h00 – Saída em direção a Bolzano para almoçar, conduzindo pelas fantásticas estradas na Via
Passo dello Stelvio. Após almoço seguiremos para Innsbruck onde ficaremos a dormir no Hotel
Alphotel Innsbruck, com chegada prevista às 17h00.
3º dia – 18 set.
10h00 – Após pequeno almoço, daremos inicio à 3ª etapa, com direção à Alemanha, almoçando
em Prien am Chiemsee.
15h00 – Hora prevista de inicio da segunda etapa deste dia com direção a Salzburgo e com hora
prevista de chegada ao Hotel Áustria Trend Europa às 17h00.
4º dia – 19 set.
08h00 – Seguiremos em direção a Kehlsteinhaus com paragem para café, seguindo depois para
Cortina d`Ampezzo e com paragem para almoço em Zell am See.
5º dia – 20 out.
08h00 – Saída do hotel Bellevue Suites em direção a Riva del Garda com chegada ao hotel Luise
e almoço na cidade com tarde livre.
6º dia – 21 out.
09h00 – saída em direção a Parma com paragem para almoço e chegada prevista ao Hotel
Ghirami em La Spezia por volta das 17h00.
7º dia – 22 out.
09h00 – Saída de La Spezia, paragem em Portofino para visita e almoço e chegada a Bergamo
com dormida no Hotel Starhotels Cristallo Palace por volta das 18h00.
8º dia – 23 out.
08h00 – Saída do hotel em direção ao aeroporto com chegada prevista ao Porto às 12h00.
FIM DE VIAGEM

