VENEZA, PÁDUA, PISA
FLORENÇA, SIENA, ASSIS, ROMA
6 DIAS

28 DE MARÇO
04 DE ABRIL
15 DE MAIO
12 DE JUNHO
03 DE JULHO

MUSEU DO VATICANO E CAPELA SISTINA
1º DIA LISBOA / VENEZA (visita)
Pelas 05h00 comparência no aeroporto Humberto Delgado, encontro com
a nossa guia.
Formalidades e partida às 07h00 em avião com destino a VENEZA.
Chegada, desembarque seguido de transporte ao cais para embarque no
Vaporeto que nos leva até à Praça de São Marcos. Almoço em restaurante
local, seguido da visita a pé com guia local à “Sereníssima”, admirando o
exterior do Palácio Ducal, a Praça de S. Marcos, Campanário, a famosa
Ponte dos Suspiros e a Basílica de S. Marcos (cujo interior visitamos).
Terminada a visita, regresso no Vaporeto e transporte ao hotel * * * * Jantar e
alojamento.

4º DIA SIENA / ASSIS / ROMA
Após o pequeno almoço buffet, saímos para ASSIS, para a
visita à Basílica de São Francisco, famosa pelos frescos, e que
abriga o túmulo e relíquias do fundador da Ordem dos
Franciscanos. Almoço. Partida depois pelo Vale do rio Tiger,
para chegar ao final da tarde a Roma. Jantar e alojamento em
hotel * * * *

5º DIA ROMA (assistência à audiência Papal)

Após o pequeno almoço, transporte à Praça de São Pedro,
com manhã livre para assistência à audiência Papal.
Almoço. Após o almoço com guia local, realizamos visita
panorâmica à cidade fundada por Rómulo e Remo.
2º DIA PÁDUA / PISA / FLORENÇA
admirando o monumento a Vittorino Emanuel, Forum
Após o pequeno almoço, com guia local visitamos PÁDUA entrada na Basílica Romano, Arco de Constantino, Circo Máximo, Coliseu, Fonte
de Santo António, com as suas cúpulas Bizantinas, que alberga o túmulo do de Trevi, Plaza Navona y Fonte Quatro Rios.
Santo Padroeiro. Saída para PISA (terra Natal de Galileu Galilei), de fama universal Jantar e alojamento.
pelos seus belos monumentos, no Campo dei Miracoli, onde se encontra o
Baptisfério, a Catedral e a Torre Inclinada, onde Galileu estudos as leis da
gravidade. Tempo livre possibilitando a visita ao conjunto arqueológico. Almoço 6º DIA ROMA / LISBOA
no percurso. Partida para FLORENÇA Jantar e alojamento em hotel * * * *
Após o pequeno almoço, e durante a manhã com guia local,
realizamos a visita ao interior do Museu do Vaticano e Capela
Sistina, Basílica de São Pedro. Almoço. Algum tempo livre para a
3º DIA FLORENÇA (visita) / SIENA
compra de recordações.
Após o pequeno almoço buffet e durante a manhã com guia local, realizamos a Em hora a indicar, transporte ao aeroporto, formalidades e
visita à cidade de Michel Ângelo (Património da UNESCO) e berço do partida em avião com destino a LISBOA, com chegada cerca das
Renascimento. Percurso na cidade, onde a harmonia e beleza estão presentes 22h45.
em cada recanto, como seja: A Piazza della Signoria, com um impressionante
conjunto de edifícios, estátuas e fontes de grande riqueza artística, a Ponte TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Vecchio, Torre Campanário (obra de Giotto) Catedral de Santa Maria da
Flor, famosa pela sua cúpula (entrada incluída). Almoço. Saída para SIENA Passagem aérea no percurso indicado com direito a uma mala de
(Património da UNESCO), onde à chegada realizamos com guia local passeio porão ate 23 kg, circuito em autocarro de turismo incluindo checkpedonal nesta magnífica cidade medieval, admirando a impressionante points e entradas nas cidades e parques de estacionamento, nosso
Praça do Campo, onde anualmente se celebram as festas do famoso Pátio guia acompanhante, guias locais nas visitas de Veneza, Pádua,
delle Contrade e entrada na Catedral (séc.XII-XIV). Jantar e alojamento em Florença, Siena, Assis, Roma, Vaporeto até Praça de São Marcos,
hotel * * * *
estadia de 5 noites em hotéis de 4 *, todas as refeições desde
o almoço do 1º dia ao almoço do 6º dia, incluindo vinho e
- Em cada uma das cidades de Itália, existe uma taxa hoteleira que água, entradas na Basílica de São Marcos em Veneza, Basílica de
cada pessoa obrigatoriamente tem de pagar diretamente ao hotel por cada Santo António, Catedrais de Florença e Siena, Basílica de São
Francisco de Assis, Museu do Vaticano, Capela Sistina em Roma e
noite da estadia.
No caso deste circuito, o valor total das taxas a pagar por cada cliente tem Basílica de São Pedro, seguro de assistência em viagem, TAXAS
o custo total de 23,00€ valor que já incluímos na proposta da viagem, e HOTELEIRAS.
assim, o cliente nada tem a pagar localmente.
IMPORTANTE: Deve pedir na Segurança Social e levar consigo para
a viagem o "Cartão Europeu de Seguro de Doença" importante e
imprescindível no caso de doença no destino.

