Circuito Italiano

Preço por pessoa
Em quarto duplo | € 1.825
1.º Dia |25 Junho
Lisboa | Roma
Comparência no aeroporto 120
minutos antes da partida. Assistência
nas formalidades de embarque e
partida em voo TAP com destino a
Roma. À chegada, assistência e saída
em direcção ao centro da cidade. Almoço. Início da descoberta da Roma
barroca, este passeio inicia-se na“Piazza
Farnese”, com o majestoso palácio com
o mesmo nome, continuação em
direção ao “Campo de Fiori”, o mais
antigo mercado hortofrutícola de

Em quarto individual | € 2.090
Roma, a “Piazza Navona”, o “Pantheon”,
templo redondo e modelo para várias
gerações de arquitetos; Praça de Pietra.
A visita terminará no Hotel Massimo
D’Azeglio 4* ou similar.
Jantar e alojamento.
2.º Dia | 26 Junho
Roma
Pequeno-almoço. Saída para visita à
cidade de Roma antiga: o Coliseu (entrada incluída), Arco Constantino, Circo
Máximo, Basílica de São João e Basílica
de Santa Maria Maggiore. A magnífica

Praça do Vaticano com a Basílica de
São Pedro e o Museu do Vaticano
com a sua bela Capela Sistina (entrada
incluída, mas sujeita a confirmação de
acordo com a disponibilidade à data
da reserva). Almoço. Regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.
3.º Dia | 27 Junho
Roma | Montecassino | Napoles
Pequeno-almoço. Saída em direção
a Montecassino. A abadia foi diversas
vezes ameaçada por guerras e invasões. Mais recentemente, no início de
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1944, foi destruída pelos bombardeios
aliados durante a batalha de Monte
Cassino, sendo mais tarde reconstruída
tal como era antes. Almoço.
Continuação para Nápoles e visita
panorâmica com guia local. Sendo a
terceira cidade italiana mais populosa,
a seguir a Roma e Milão, é também
conhecida internacionalmente por ser
a cidade natal da pizza.
Jantar e alojamento no Hotel Real
Orto Botanico 4* ou similar.
4.º Dia | 28 Junho
Nápoles | Pompeia | Capri
| Nápoles
Pequeno-almoço. Dia dedicado à
visita de Pompeia e Capri.
Chegada a Pompeia e visita das
escavações das ruínas da antiga cidade.
Após a erupção do Monte Vesúvio em
79 A.D., o que era uma importante
cidade italiana, ficou destruída e esquecida no tempo, até ser acidentalmente
redescoberta em 1738, por trabalhadores da construção do Palácio de verão
de D. Carlos de Bourbon. Regresso a
Nápoles e passeio de barco até Capri,
ilha montanhosa, com poucas praias e
um mar azul belíssimo, cuja cor fica na
nossa memória durante largo tempo.
Almoço. Descida de novo em funicular de Capri até ao cais Marina Grande, e travessia de regresso a Nápoles.
Jantar e alojamento no hotel.
5.º Dia | 29 Junho
Nápoles | Siena | Assis
Pequeno-almoço. Partida em direção
a Siena, preciosa localidade de estilo
medieval onde podemos visitar a peculiar Piazza del Campo onde se realiza
o famoso Palio delle Contrade (corrida
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anual de cavalos) e a sua impressionante Catedral de estilo gótico.
Almoço. Continuação para Santa
Maria degli Angeli.
Jantar e alojamento no Hotel Dal
Moro Gallery 4* ou similar.
6.º Dia | 30Junho
Assis | Florença | Montecantini
Pequeno-almoço. Saída para visita 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.
Almoço.
Partida em direção a Florença e
visita a esta extraordinária cidade,
capital da Toscania. Berço do Renascimento, terra de Leonardo da
Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante
e Machiaveli, Florença é uma cidade
rica em monumentos e arte: Praças
da Senhoria e da Catedral, Santa
Maria Del Fiore, Baptistério, via Calzaiuoli, Ponte Velha. Continuação

para Montecantini, a maior cidade
Spa de Itália.
Jantar e alojamento no Hotel President 4* ou similar.
7.º Dia | 01Julho
Florença | Pisa | Pádua | Veneza
Pequeno-almoço. Partida com destino a Pisa, berço de Galileu e porto fluvial
romano até ao século V, onde iremos
ter tempo de segurar a Torre Inclinada
(Torre de Pisa), símbolo da cidade e o
Baptistério. Almoço. Continuação para
Pádua, onde visitaremos a basílica de
Santo António, com as suas cúpulas
Bizantinas, e que alberga o túmulo
do Santo Padroeiro. Check In no Hotel
Antony Palace 4* em Veneza-Mestre.
Jantar e alojamento no hotel.
8.º Dia | 02 Julho
Veneza & Murano
Pequeno-almoço. Saída em direção a Troncheto. Embarque no
barco-táxi que nos levará até à Praça

Circuito Italiano
de São Marcos. Visita de Veneza, considerada por alguns como a “Pérola
do Adriático”. Visita com guia local
desta encantadora cidade, da qual
se destaca a ponte de Rialto, a Praça
de São Marcos com a sua Basílica
bizantina, sede da arquidiocese católica romana de Veneza desde 1807, o
Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros,
entre outros. Almoço.
Visita de barco às ilhas da Lagoa
de Veneza: Murano e Burano. Em
Murano visitaremos a famosa fábrica
de cristais, aqui produzidos mas mundialmente conhecidos. Em Burano,
poderemos admirar as casas de pescadores especialmente conhecidas
pelo seu colorido.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
9.º Dia | 03 Julho
Veneza | Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre
para os últimos passeios ou compras. Em hora a indicar, partida em
direção ao Aeroporto Internacional de Veneza. Cumprimento das
formalidades de embarque e às
17h45 partida em voo regular TAP
com destino a Lisboa. Chegada ao
Aeroporto Internacional da Portela
pelas 19h50. Fim da viagem.

O preço inclui:
n

n
n

n

n

n

Passagem aérea em classe turística em voo regular Lisboa / Roma & Veneza /
/Lisboa;
Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
Estadia de 8 noites nos hotéis selecionados, ou similares, incluindo o
pequeno-almoço diário;
Taxas de aeroporto, segurança, combustível no valor de EUR 124 (valor a
confirmar com a emissão dos bilhetes).
Todas as visitas mencionadas no programa em autocarro de turismo com
ar-condicionado e com guia local em português ou espanhol;
Entradas nos seguintes monumentos: Coliseu de Roma, Museu do Vaticano
e Capela Sistina, Escavações de Pompeia, Basílica S. Francisco de Assis, Abadia
de Montecassino, Catedral de Siena, Basílica Sto. António de Pádua, Basílica
Santa Cruz em Florença, Basílica de São Marcos e Palácio Ducal em Veneza;

n

Barco para o trajeto Veneza-Mestre / Veneza / Veneza-Mestre;

n

Barco Veneza / Murano – Burano / Veneza / Nápoles / Capri / Nápoles;

n

n

16 Refeições, como mencionado no programa (pensão completa durante
todo o circuito, exceto nas refeições que coincidam com os horários dos voos);
Acompanhamento por representante da OasisTravel durante toda a
viagem;

n

Taxa de Cidade de Roma, Nápoles, Montecatini e Veneza;

n

Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (em vigor à data de 09.Set.2015);

n

n

Seguro de viagem Especial OasisTravel (incluindo seguro de cancelamento
e capital MIP 60.000€);
Bolsa de viagem contendo material informativo.

O preço não inclui:
n
n

Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos”;
Extras efetuados durante a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria, excursões opcionais, bebidas durante as refeições, etc..

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá
sofrer ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais.
Para realizar esta viagem é indispensável entregar cópia do cartão de cidadão/passaporte com
a validade mínima de 6 meses após ínicio da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes
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