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FLORENÇA

BOLONHA

SIENA

SAN MARINO
LUCCA / PISA

SAN GIMIGNANO

1º DIA LISBOA OU PORTO / BOLONHA  
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP Air Portu-
gal com destino a Bolonha. Chegada ao aeroporto e desembarque 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel NH Bologna de La Gare **** ou simi-
lar. Em hora a indicar localmente breve visita panorâmica a pé do 
centro histórico de Bolonha, sede da mais antiga Universidade de 
Europa. Alojamento e jantar no hotel.

2º DIA BOLONHA / SAN MARINO / SIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida de Bolonha em direção 
a San Marino, a mais antiga república constitucional no mundo. 
Dentro das suas bem preservadas muralhas e torres defensivas 
encontramos uma interessante cidade medieval com um comér-
cio vibrante nas suas ruas sinuosas, perfeitas para deambular 
encosta acima, onde cada beco e esquina cativam o olhar mais 
atento. Passamos pelo Palazzo Publico e pela Basílica de San Ma-
rino que guarda as relíquias do santo fundador da república, até 
que chegamos ao topo da colina, que nos oferece uma vista única 
da região: por um lado, o Adriático e a costa de Rimini; do outro, 
as montanhas das três regiões que envolvem este enclave: Emi-
lia-Romagna, Úmbria e Le Marche. Chegada e visita da cidade de 
San Marino. Almoço em restaurante local. Em hora a combinar 
localmente, partida para sul pelas típicas paisagens da cordilheira 
dos Apeninos no interior da Itália. Chegada a Siena, alojamento e 
jantar no Hotel NH Siena *** ou similar.

3º DIA SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita desta magnífica cidade 
medieval, passando pela Piazza del Campo, onde se realiza o famo-
so Palio delle Contrade e pela Catedral uma das maiores joias de 
arquitetura e escultura de Itália (visita do interior*). Continuamos 
através das idílicas colinas da que é considerada à mais bela região 
de Itália – a Toscânia – chegamos à vila medieval de San Gimigna-
no, com as suas torres rodeadas de muralhas, património mundial, 
onde nos será servido em restaurante local um ótimo almoço com 
gastronomia da região, seguido de uma visita a pé pela cidade das 

torres. Em hora a combinar localmente, partida para Florença, a fa-
mosa cidade berço do Renascimento. Jantar incluído. Alojamento 
no Grand Hotel Mediterraneo **** ou similar.
*Se por motivos religiosos a visita à Catedral de Siena não for possível, in-
cluiremos a visita à Igreja de Santa Croce em Florença. 

4º DIA FLORENÇA / PISA / LUCCA / FLORENÇA
Após o pequeno-almoço buffet no hotel visita panorâmica a pé da 
cidade acompanhados por experiente guia local, daremos início à 
visita da cidade berço do Renascimento e outrora a mais rica da 
Europa. Pela influência dos Médici - governadores, banqueiros e 
mecenas - guarda ainda hoje um património inigualável. A visita 
a pé, permitir-nos-á conhecer o centro histórico onde se encon-
tram a casa de Dante, a ponte Vecchio, a piazza della Signoria, a 
fantástica Catedral, ladeada pelo Campanille de Giotto e o Batis-
tério com as portas do Paraíso. Em hora a combinar continuação 
para Pisa. Após o almoço em restaurante local, tempo livre para 
contemplar o conjunto arquitetónico da Piazza dei Miracoli, no-
meadamente o Batistério, o Duomo e a famosíssima torre incli-
nada, símbolo universal desta cidade. Continuação da viagem até 
Lucca, mais uma das inúmeras localidades encantadoras da Tos-
cânia com tempo para visitar as suas praças medievais. Sugerimos 
a visita da catedral onde poderá apreciar o miraculoso crucifixo 
de S. Volto. Regresso a Florença. Jantar incluído. Alojamento no 
hotel.

5º DIA FLORENÇA / AEROPORTO DE BOLONHA / 
LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, partida 
para o aeroporto de Bolonha. Formalidades de embarque. Partida 
em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Por-
to. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

SAN MARINO E TOSCÂNIA
GUIA PRIVATIVO

BOLONHA • SAN MARINO • SIENA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA • PISA • LUCCA

novembro 3 29

DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança
Todas as datas 
de partida € 1.155 € 1.355 € 995

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portu-
gal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem 
até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com itinerário;
• Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto de 

chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não incluídas);
• Visitas orientadas pelo guia privativo: San Marino, San Gimignano, Siena, 

Lucca e Pisa;
• Guia local selecionado em Florença;
• Entrada na Catedral de Siena;
• Restantes visitas e entradas conforme programa;
• Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação -  € 155 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 138

O PREÇO INCLUI

SUPLEMENTOS

DATAs DE PARTIDA

PREÇO POR PESSOA 

5 7 7 4
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p. a. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 155 (saída de Lis-
boa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhan-
do o quarto com dois adultos.  (mínimo 20 participantes)

Taxa de aviação saída do Porto € 25

BOLONHA  SIENA FLORENÇA
1 1 2

siena pisa

FLORENÇA

• Visita de SAN MARINO, a república mais antiga do mundo.
• Visita à Catedral de SIENA. 
• Almoço gastronómico em S. GIMIGNANO.

O diferencial deste circuito

Especial Mercados de Natal
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