ROMA, TOSCANA E CINQUE TERRE

2018

ITÁLIA

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

La Spieza
2
1 Siena
3 + 1
Roma

DATAS DE SAÍDA
ITINERÁRIO

EU027

DIAS

REFEIÇÕES

8

3

PREÇO DESDE

1.055

€

+ TAXAS DE AEROPORTO 80€ + TAXAS HOTELEIRAS 30€
TOTAL 1.165€
1º DIA: PORTO OU LISBOA - ROMA SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida.
Formalidades de embarque e saída com destino a Roma.
Chegada e transfer regular/partilhado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a “Cidade Eterna”, um verdadeiro
museu ao ar livre. Alojamento.
2º DIA: ROMA APA
Pequeno-almoço. De manhã e em hora a informar localmente, pick-up no hotel para dar início a uma visita panorâmica de Roma (a pé – 3 horas de duração aproximadamente). Deixe-se conquistar pelo património artístico-cultural e
viaje através de séculos de história, admirando as principais
atrações da cidade. O passeio começa no Largo Argentina,
descobrindo as praças e fontes mais emblemáticas: Campo
de Fiori, Praça Farnese, a Praça Navona, Fontana di Trevi e
Praça de Espanha. Resto de dia livre. Alojamento.
3º DIA: ROMA APA
Pequeno-almoço. Dia livre para continuar a descobrir os
inúmeros tesouros da capital italiana. Alojamento.

Contemple e fotografe um dos mais belos “postais” de
Itália a partir do mar. Regresso a La Spezia. Jantar e alojamento.
Nota Importante: A realização da visita de barco depende
das condições do mar. Caso as mesmas não permitam a
navegação em lanchas, o percurso até Cinque Terre será
feito de comboio desde La Spezia.
7º DIA: LA SPEZIA - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO
- ROMA APA
Pequeno-almoço. Partida para Carrara, admirando as impressionantes pedreiras de mármore onde Miguel Ângelo
encontrou a matéria-prima para esculpir as suas obras
magistrais. Continuação até Lucca. Passeio a pé orientado
pelo guia acompanhante para conhecer o centro histórico
com a Praça do Anﬁteatro, a torre Guinigi, a cúpula de São
Martim e a rua dos antiquários. De seguida, descubra Montecarlo, reconhecida pela qualidade do seu vinho e azeite
extra-virgem. Visita de uma quinta típica e desfrute de uma
degustação de diferentes tipos de vinho. Regresso a Roma
e transfer ao hotel. Alojamento.
8º DIA: ROMA - PORTO OU LISBOA PA
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfer privado ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída em
voo com destino à sua cidade de origem. Chegada. Fim dos
nossos serviços

4º DIA: ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA MP
Pequeno-almoço. Pick-up no hotel entre as 7h30 e as 7h45
e partida através das colinas sinuosas da região da Toscana
até Montepulciano, uma povoação medieval com grande
valor histórico e artístico, famosa pela produção de um
vinho tinto característico desta região italiana. Desfrute de
uma degustação de vinho e continuação de viagem com
paragens en Pienza e Montalcino, admirando as vistas do
vale. Visita panorâmica das duas cidades. Chegada a Siena,
uma cidade verdadeiramente monumental. Jantar e alojamento nos arredores de Siena.
5º DIA: SIENA - S.GIMIGNANO - PISA - LA SPEZIA MP
Pequeno-almoço. Visita do centro histórico medieval de
Siena com destaque para a impressionante Piazza do Campo, uma das mais belas do mundo, e para a Catedral do
século XII. Continuação para San Gimignano, uma pequena
cidade que se manteve intacta ao longo dos séculos. Tempo
livre e saída para Pisa para visitar a espetacular Praça dos
Milagres, considerada como um dos principais centros de
arte medieval, onde se encontra a famosa Torre Inclinada,
o Batistério e a Catedral, testemunho do seu esplendoroso
passado como potência marítima. Finalmente, chegada a
La Spezia. Jantar e alojamento.
6º DIA: LA SPEZIA (CINQUE TERRE) MP
Pequeno-almoço. Saída de barco para descobrir um dos
lugares mais encantadores do Mediterrâneo: Cinque Terre.
Estas cinco povoações – Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza e Monterosso -, recortadas pelo mar e rodeadas
de colinas e vinhas, transportam-nos para outro mundo.
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ITÁLIA

SAÍDAS ÀS 5ª FEIRAS

ABRIL A OUTUBRO

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ITI: EU027

VOOS

DATAS

Preço Base Lisboa
Total com Taxas
Aeroporto : 80 Hoteleiras : 30
Supl. Individual

1/7-31/8

1/4-30/6
1/9-29/10

1055

1200

1165

1310

225

240

SUPLEMENTOS AÉREOS
TAP
Abr a Out

U
BASE

L
25

Se não for possível conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço
base de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa
disponível e indicado o respetivo suplemento.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Pequeno-almoço buffet (na maioria dos hotéis);
3 Refeições (sem bebidas incluídas);
Transfers regulares (partilhados) aeroporto/hotel/aeroporto *;
Panorâmica de Roma com guia local bilingue em espanhol e inglês
(visita a pé com 3 horas de duração aproximadamente);
Guia acompanhante multilingue (inglês, espanhol e francês) na extensão à Toscana e Cinque Terre – do 4º ao 7º dia;
Degustação de vinho em Montepulciano;
Visitas panorâmicas com guia acompanhante em Siena, Pienza,
Montalcino, Pisa e Lucca;
Passeio de barco em Cinque Terre;
Visita de uma quinta em Montecarlo com degustação de vinho;

NOTA IMPORTANTE
Devido à variação do preço do combustível, as taxas de aeroporto, estão sujeitas a alteração até 20 dias antes da partida.
Para chegadas entre as 8h e as 20h, breve apresentação da
viagem e entrega da documentação local pelo assistente no
aeroporto. Fora deste período, a documentação (com mais informações sobre o programa e horários) será entregue no hotel.

SEGURO DE VIAGEM

INCLUÍDO

COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE
Roma
Siena
(Arredores)
La Spezia

HOTÉIS 4*
Degli Aranci / Archimede / Luce
Torino / Villafranca
Montaperti
NH La Spezia

RNAVT 2094

