GUIA PRIVATIVO

PARTIDAs GARANTIDAs

ROMA, VITERBO E ASSIS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

ROMA • VATICANO • VITERBO • ASSIS
1º DIA LISBOA OU PORTO / ROMA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP Air Portugal com destino a Roma. 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. Chegada ao Hotel Portamaggiore *** ou similar, jantar e
alojamento

2º DIA ROMA
Pequeno-almoço buﬀet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer
a pé os bairros da cidade mais tradicionais, passando pela praça
de Espanha, Fonte de Trevi, Templo de Adriano, praça da Rotunda com o emblemático Panteão, praça de S. Luis dos Franceses
com a igreja homónima onde podemos apreciar as extraordinárias
obras de Caravaggio, e ﬁnalmente um dos locais mais famosos da
cidade, a Piazza Navona. Almoço em restaurante local. Tempo
livre para o dolce far niente deambulando pelos bairros pitorescos do Trastevere, de Testaccio ou Campo dei Fiori, ou visita aos
inúmeros museus ou catacumbas. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA ROMA / VATICANO / ROMA
Pequeno-almoço buﬀet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer
Roma, “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante local
incluído. Visitamos o interior do 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, o Coliseu, com
paragem para admirar esta imponente ruína da época do Império

(exterior), bem como o Arco de Constantino, o Circo Máximo e
o interior da Igreja de Santa Maria Maior. Final da tarde livre para
atividades de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.
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4º DIA ROMA / VITERBO / ASSIS
Após o pequeno-almoço buﬀet no hotel partimos para Viterbo,
ainda hoje cercada por muralhas medievais e que nos trazem à
memória a decadência de Roma no século XIII, que obrigou os
Papas a procurar um lugar seguro onde realizar o primeiro conclave em 1268 e que se arrastou por três longos anos. Percurso
a pé pelo típico bairro de San Pellegrino, leva-nos até à praça de
San Lorenzo onde no Duomo, nos espera o túmulo de João XXI,
o único Papa português. Almoço em restaurante local. Em hora
a combinar localmente partimos para a Úmbria onde visitamos a
mística e bela localidade de Assis, com destaque para a Basílica de
S. Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo e
relíquias do fundador da ordem dos Franciscanos. Jantar e alojamento no Hotel Dal Moro Gallery **** ou similar, em Santa
Maria degli Angeli local onde começou e terminou a história universal de S. Francisco de Assis..

ASSIS
VITERBO
ROMA

5º DIA ASSIS / 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 Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.
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mar

€ 1.155

€ 1.305

€ 995

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 155 (saída de Lisboa) (sujeito a alteração). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•

assis

roma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portugal 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: Assis, Viterbo e Roma;
Guia local selecionado em Roma e Vaticano;
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. 66
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