Veneza ● Verona ● Lago de Garda ● Florença ● Pisa ● Assis ● Roma ● Cidade do Vaticano

7 Dias/6 Noites
DIA 1 ● 3 Ago (Seg) : LISBOA / VENEZA
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 05h00 para formalidades de
embarque e partida às 07h00 em avião da TAP – voo TP864 – com destino a
Veneza. Chegada pelas10h50 (hora local +1 que me Lisboa). Transporte em
autocarro e travessia de barco com destino à Praça de São Marcos. Almoço. Pela
tarde, visita da cidade mundialmente famosa e que surge das águas, como um
milagre. Em pela Praça de São Marcos é possível contemplar um conjunto de
monumentos de singular beleza. Visita da Basílica de São Marcos, um dos
melhores exemplos da arquitectura bizantina. Visita do Palácio Ducal obra-prima
do gótico veneziano. Durante a visita às labirínticas ruas de Veneza, visita da conhecida Ponte dos Suspiros. Jantar em restaurante
local. No final da refeição regresso ao Hotel Antony 4**** e alojamento. Possibilidade de passeio em Gondola 165,00 € para 6 pessoas.

DIA 2 ● 4 Ago (Ter) : VENEZA / VERONA / LAGO DE GARDA
Depois o almoço, partida para Verona. Visita da cidade com a casa de Romeo e Julieta (exterior) as Arcas Escalígeras (túmulos góticos,
do século XIV, os senhores de Verona), Piazza delle Erbe, o centro antigo da cidade, a Arena (anfiteatro construído durante o reinado
do imperador romano Augusto). Almoço em Restaurante local. De tarde, continuação para Sirmione, centro de spa no norte da Itália
desde época romana, onde permanecem de spas antigos da época, como a Villa Catulo. No final da tarde, transfere para o Hotel na
zona de Mântua, jantar e pernoite no Hotel Dunant 4****

DIA 3 ● 5 Ago (Qua) : LAGO DE GARDA /FLORENÇA / PISA
Pequeno almoço no hotel e partida para Florença. Chegada e visita panorâmica
com o nossa guia a pé, com principal destaque para a Praça Signoria, onde se
encontra Loggia, autêntico museu de escultura ao ar livre, a Igreja de Santa Cruz
(EXTERIOR), datada de 1294, com frescos de Giotto, e onde se encontram os
túmulos de Miguel Ângelo, Maquiavel, Galileu e do compositor Rossini. A
Catedral, e o célebre Baptistério, obra de Ghiberti, com destaque para a porta de
bronze, que Miguel Ângelo denominou a ''Porta do Paraíso''. Todo o visitante
tem de passar pela famosa Ponte Velha de 1345, a mais antiga ponte sobre o Rio
Arno. Almoço. De tarde partida em direcção a Pisa. Tempo livre para visita da famosa Praça dos Milagres onde se encontram as 3
joias da arquitectura mundial, a célebre Torre, a Catedral e o Baptistério. Regresso a Florença, jantar e alojamento no Hotel
Mediterrâneo 4***

DIA 4 ● 6 Ago (Qui) : PISA / ASSIS / ROMA
Pequeno almoço e saída para Siena. Breve visita desta cidade toscana
Medieval. Visita à Igreja de Sta. Catarina de Siena. Tempo livre para poder
visitar a Piazza del Campo, em forma de concha, que é uma das mais belas
praças medievais da Europa. Continuação para Assis, Almoço e inicio da
visita da imponente Basílica de S. Francisco, onde repousa o seu corpo. Na
Basílica Superior, podemos admirar frescos de Giotto datados de 1296.
Continuação para Roma, onde chegaremos ao final do dia. Jantar e
alojamento no Hotel Bets Western President 4****.

DIA 5 ● 7 Ago (Sex) : ROMA

Pequeno almoço no Hotel. Durante a manhã, visita das Catacumbas de São Calixto com a Cripta de Santa Cecilia, e da Basílica de São
Paulo Extramuros. Almoço em restaurante local. De tarde, início da visita panorâmica da cidade de Roma, percorrendo alguns dos
muitos monumentos e locais de interesse da magnífica capital de Itália, como sejam, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, a
Praça Veneza e os Fóruns Romanos, antigo centro comercial, político e religioso da cidade. Regresso ao Hotel, Jantar. Depois do Jantar,
tour de ''Roma à Noite'' Pernoite no Hotel

DIA 6 ● 8 Ago (Sáb) : ROMA
Pequeno almoço no hotel. Visita do Museu do Vaticano e Capela Sistina.
Continuação com a visita da Praça de São Pedro, onde poderemos admirar a
beleza da sua Basílica. No interior da Basílica de S. Pedro, construída no local
onde se encontrava o sepulcro do Santo, poderemos observar entre outras
obras, a Pietà de Miguel Ângelo, o altar, que só é usado pelo Papa e que é feito
em Bronze retirado do Panteão e o túmulo do Papa João Paulo II. Almoço em
Restaurante local. Continuação com um passeio a pé pela parte da Roma
Barroca, com o Panteão, cujo majestoso perfil permaneceu inalterado depois
de resistir aos usos e costumes de quase dois milénios da sua construção, sendo o edifício de Roma antiga que se encontra em melhor
estado de conservação, a Praça Navona, rodeada por palácios barrocos, esta enorme e bela praça proporciona um agradável pano de
fundo barroco à agitação da moderna da vida romana e passamos pela Fonte de Trevi, a maior e mais famosa fonte de Roma. No final
da tarde, regresso ao Hotel. Transporte para o restaurante para um jantar de despedida com show de música. Pernoite no Hotel.

DIA 7 ● 9 Ago (Dom) : ROMA / LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Transporte ao Vaticano para assistir à Bênção do Papa. Almoço em Restaurante local. Em hora a indicar,
transfere para o Aeroporto. Em hora a informar localmente, Transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida
às 17h05 em avião da TAP – voo TP833 – com destino a Lisboa. Chegada pelas 19h10 (hora local -1 que em Roma).

FIM DA VIAGEM
Preço por pessoa (mínimo de 30 participantes):
Tipo de alojamento > nº de Participantes
- Alojamento em quarto Duplo
- Suplemento para quarto Individual

Moeda
EUR
EUR

30
1460,00
250,00

Os preços incluem:
●
Passagem aérea, classe Turística, Lisboa / Veneza + Roma / Lisboa
●
Direito ao transporte de 1 mala de porão até 23 Kgs e volume de cabine até 8 Kgs
●
Circuito conforme itinerário
●
Todas as refeições desde o Almoço do 1º. Dia ao Almoço do 7º. Dia
●
Todas as visitas, tours e entradas mencionados no itinerário
●
Guia permanente a falar português
●
Acompanhamento permanente por um Delegado da Booking Travel
●
Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível n o valor de EUR 158,34, actualizável
●
Seguro de Assistência em Viagem n o valor de EUR 30.000,00 por pessoa
●
Todas as taxas e impostos de turismo
●
IVA à taxa legal
Os preços não incluem:
●
Bebidas às refeições
●
Gastos de natureza pessoal nos hotéis
●
Serviço de bagageiros e, em geral, tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica “Os preços incluem”

Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando
Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA, contribuinte fiscal nº
501145834, com o capital social de Euros 200.000,00, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número
1196 e com o RNAVT 1951.
INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor total
da viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado de
acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes da
realização da viagem e os restantes 30% até 30 dias antes da
partida . A Agência organizadora reserva-se o direito de anular
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas
condições acima mencionadas.
TAXAS DE AEROPORTO
Incluídas no preço no valor de EUR 158,34, actualizável à data de
emissão das passagens aéreas.
DESISTÊNCIAS
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da viagem,
terá de pagar todos os encargos a que a desistência dê lugar e
ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem.
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença
entre a quantia já paga e os montantes acima referidos
MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A viagem constante deste programa está baseada num número
mínimo de participantes, pelo que a Agência organizadora poderá
cancelar a via-gem, caso não venha a existir o número mínimo de
participantes

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões justificadas, a Agência
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar
as horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos
por outros de categoria similar, sem que o cliente tenha direito
a qualquer indemnização ou reembolso das quantias pagas.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção
do programa ( Novembro 2019) pelo que estão sujeitos às
alterações que resultem
de variações de custos nos
transportes,
do combustível, dos hotéis, de direitos
aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. Sempre
que se verificar esta alteração, o cliente será imediatamente
infor-mado e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado,
aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos
mesmos termos e condições
previstos na rubrica “
Desistências”
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier
a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de
todas as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma
alteração e eventual variação do preço.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem
constante deste programa e emergentes das obrigações
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e
por uma caução no Turismo de Portugal nos termos da legislação em vigor.
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