Roma
Dia 24 Abril a 01 Maio 2019

1. DIA 24 ABRIL 2019 – (QUARTA-FEIRA) PORTO | MILÃO
A hora e local a combinar, partida para o aeroporto do Porto. Formalidades de embarque com partida
no voo TP 818 as 06H30 da manhã com chegada a Milão as 10H05 locais, desembarque e transfere para o
Hotel. (Almoço). De tarde visita a Catedral de milão. Resto de tarde Livre. Jantar e alojamento no Hotel****

2. DIA 25 ABRIL 2019 (QUINTA-FEIRA) MILÃO | VERONA | PADUA | VENEZA
Após pequeno-almoço Buffet, entrega das malas no Autocarro,
viagem até Verona, onde conheceremos a pé esta cidade
imortalizada por Shakespeare em ”Romeu e Julieta” Pádua,
(almoço) Visita a Basílica de Santo Antonio, com as suas cúpulas
bizantinas, que alberga o Tumulo e relíquias de Santo Padroeiro. De
tarde continuação da Viagem até Veneza (Mestre) instalação no
hotel, jantar e alojamento.

3. DIA 26 ABRIL 2019 (SEXTA-FEIRA) VENEZA
Pequeno-almoço Buffet, partida para o Cais, onde uma lancha
privada nos levará a fazer um passeio de barco na lagoa de Veneza
passando pela ilha do Lido etc. Desembarque na Praça de S. Marcos
e início de uma visita panorâmica a Cidade de Veneza. (almoço
livre) Palácio Ducal, a Praça e o exterior da Basílica de -_S. Marcos,
a ponte dos suspiros, entre outras como Rialto. Almoço e Tarde livre.
Pelas 18H00 regresso ao Hotel em local a combinar. Jantar e
alojamento

4. DIA 27 ABRIL 2019 (SÁBADO) VENEZA | FLORENÇA
Após pequeno-almoço Buffet, malas no autocarro, viagem até
Florença. Visita a terra de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giotto,
Dante etc. (Almoço) Durante a visita temos a oportunidade de
admirar a Catedral de Santa maria del fiore, o Batistério com as
importantes portas do paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos
grandes de Itália e a Ponte Velha. Jantar e alojamento.

5. DIA 28 ABRIL 2019 (DOMINGO) FLORENÇA | ASSIS | ROMA
Apos pequeno-almoço viagem até Assis, com passagem e
paragem na Basílica de Santa Maria dos Anjos e Porciuncula; visita
a Assis, onde se destaca a Basílica de S. Francisco, famosa pelos seus
frescos e que abriga o túmulo e as relíquias do fundador da ordem
dos Franciscanos (Almoço) em restaurante local. Ao meio da tarde
viagem até Roma. Instalação no hotel (Jantar) e alojamento.

6. DIA 29 ABRIL 2019 (SEGUNDA-FEIRA) ROMA
Apos pequeno-almoço, Saída para uma visita a Roma Barroca com guia local, passando pela Praça da
República, via Vitório Véneto, passeio pela Fontana de Tresvi, pelo Panteão e Praça Novoa, dos pintores e
dos famosos Gelados. (Almoço) e tarde Visitaremos os Fóruns
imperiais e o Coliseu monumento mais famoso de Roma. (Jantar) e
alojamento no Hotel.
Roma

é

simplesmente

surpreendente e

visitá-la

é

uma

descoberta constante. O passado e o presente misturam-se de uma
forma impressionante nesta cidade que tem também uma forte
conotação religiosa e uma gastronomia que se tornou famosa
mundialmente.
A Cidade Eterna tem tanto para ver que é quase impossível conhecê-la na totalidade, mas deve ser visitada
pelo menos uma vez na vida. As ruas e ruínas transportam-nos de uma forma única para o antigo e influente
império romano.

7. DIA 30 ABRIL 2019 (TERÇA-FEIRA) ROMA | VATICANO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiro com visita a Roma
**A Eterna ** com guia local, ao interior incomparável Museu do
Vaticano e da Capela Sistina onde Miguel Ângelo Pintou a sua
genial visão da Criação, a Praça e Basílica de S. Pedro, bem como
o Arco de- Constantino, Almoço. De tarde visita à Igreja de Santa
Maria Maior. Tempo livre. Jantar e alojamento.

8. 01 MAIO 2019 – (QUARTA-FEIRA) ROMA | PORTO
Após pequeno-almoço, manhã livre. Entrega do quarto o 10 Horas. Pelas 13H30 transfere ao Aeroporto
de Roma. (Almoço) Formalidades de embarque com partida no Voo TP 833 as 17H05 com Chegada a Lisboa
as 21H00. Desembarque e embarque no voo Tp1970 as 20H00 com Chegada ao Porto as 21H00. Transfere
de Autocarro para Fafe.

Custo por pessoa ……………………….……………. 1 620.00 €
O PREÇO INCLUI:
•Passagem Aérea Porto/Milão/Roma/Lisboa/Porto
•Assistência com guia acompanhante.
•Circuito em Autocarro de Turismo conforme itinerário
•Alojamento em Hotéis de **** Estrelas
•Refeições indicadas no programa (13 refeições)
•Guias locais selecionados: Roma, Vaticano (museu do Vaticano Capela Sistina)
•Coliseu, Florença e Veneza.
•Visitas e entradas conforme programa.
•Seguro multiviagens
•Taxas de cidade, turismo, serviço e iva
•Taxa de aviação (140 €)
•Transfere Fafe/Aeroporto/Fafe

