
ITÁLIA 11POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

RIOMAGGIORE - LE CINQUE TERRE

Toscana 
Liguria Umbria

Dia 1º Roma  
• Domingo  
Chegada a Roma e assistência no 
aeroporto. Traslado ao hotel e tempo 
livre. Alojamento.  

Dia 2º Roma/Assis/Perugia/ 
Montecatini Terme  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.   
Pela manhã saída para o leste para 
entrar na Úmbria, para chegar a 
Assis, cidade natal do famoso santo 
são Francisco de Assis. Após o meio 
dia nos dirigiremos a Perugia, capital 
da Úmbria, e último reduto etrusco 
frente ao domínio de Roma. Depois 
do almoço passearemos por suas 
ruas cheias de charme: a Piazza Itá-
lia, ocupando o lugar onde ficava a 
impressionante fortaleza de Rocha 
Paulina. A partir daqui iremos a 
Corso Vannucci, principal artéria da 
cidade até chegar à Praça 4 de 
Novembro, esta Praça é decorada 
pela Fontana Maggiore, o Palácio dei 
Priori, ambas construções do século 
XIII e o Duomo. Continuação a Mon-
tecatini Terme. Alojamento no hotel. 

Dia 3º Montecatini Terme/ 
Le Cinque Terre/Lucca/ 
Montecatini Terme  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Este dia será dedicado a uma das 
regiões mais espetaculares da Riviera 
italiana, Le Cinque Terre. Sairemos 
pela manhã de ônibus para La Spezia 
de onde chegaremos após um curto 
trajeto de trem a Riomaggiore, para 
seguir até Manarola, encantadora 
aldeia de pescadores, com suas casas 
pintadas de cores chamativas. Depois 
de desfrutar de seu ambiente, chega-
remos a Vernazza, onde almoçare-
mos. À tarde regresso de trem até La 
Spezia para continuar a viagem em 
direção a Lucca onde faremos um 
passeio pela cidade amuralhada ao 
longo de 4 km. com 4 portas e 11 
baluartes. Na cidade antiga destaca-
remos a Praça de San Michele, com a 

igreja do mesmo nome, a Praça do 
Anfiteatro, a Praça San Pietro, o Palá-
cio Ducal, o Duomo, etc. Regresso ao 
hotel na hora prevista. 

Dia 4º Montecatini Terme/Pisa/ 
Volterra/San Gimignano/Siena  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída pela manhã para Pisa. Dedica-
remos nosso tempo ao Campo dos 
Milagres, onde se encontram as 
construções mais conhecidas, como 
o Duomo, o Batistério, o Cemitério e 
a mundialmente famosa Campanile 
ou Torre inclinada. Seguidamente 
prosseguiremos para o território dos 
Balze, com sua paisagem de rochas 
separadas pela erosão nas proximida-
des de Volterra. Almoço em restau-
rante. Destacaremos os severos palá-
cios da Praça de Priori, veremos, 
como não, a Catedral com seu Batis-
tério, as ruinas etruscas e romanas. 
Prosseguiremos viagem entre vinhe-
dos e oliveiras, para San Gimignano 
delle Belle Torri, chamado assim pelas 
construções características que lhe 
dão o apelido da "Manhattan medie-
val". Visitaremos as suas ruas 
estreitas, com destaque para a Praça 
della Cisterna, a Praça de Duomo, o 
Colegiado, Palácio do Popolo, a igre-
ja de San Agustín e seu castelo, de 
onde poderemos desfrutar de uma 
vista espetacular. No final da tarde 
chegada a Siena. Alojamento no 
hotel.  

Dia 5º Siena/Arezzo/Chianti/Siena  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Arezzo. Efe-
tuaremos uma visita da cidade, na 
qual destacaremos a igreja de São 
Francisco, os afrescos de Piero della 
Francesca, obra-prima do pintor, com 
a história de Vera Cruz. Após o meio-
dia, sairemos para o coração da 
região de Chianti, o famoso vinho 
que distingue sua qualidade com um 
galo preto, os quais irão desfrutar em 
nosso almoço no Tenuta dei Lupinari, 

fazenda encantadora, rodeada por 
vinhedos e oliveiras. À tarde chegada 
em Siena. Em nossa visita pela cida-
de, construída sobre três colinas, visi-
taremos a igreja de São Domenico, a 
Catedral monumental com o Duomo 
e o Batistério, a famosa Praça do 
Campo, onde ocorre o tradicional 
Palio, com o Palácio Público, e passe-
aremos por suas ruas sinuosas até o 
final da tarde quando voltaremos 
para o hotel. Alojamento.  

Dia 6º Siena/Florença/Siena  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Na parte da manhã saída para Flo-
rença, à cidade dos Medicis e do 
Renascimento, de onde surgiu um 
novo conceito cultural a partir do S. 
XIII, combinando a genialidade de 
seus artistas, com o patrocínio dos 
Medici. Dedicaremos o dia para visi-
tar a cidade, com o imenso conjun-
to monumental da Praça do Duomo, 
com o Batistério, o Campanile, a 
Galeria de artesanato. Almoço em 
restaurante. À tarde, caminharemos 
pela Ponte Vecchio, o bairro de San 
Marco. Regresso ao hotel. 

Dia 7º Siena/Montepulciano/ 
Cortona/Siena  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Montepulcia-
no, ao sul da Toscana. Nesta cidade 
visitaremos a igreja da Madonna de 
São Biagio, percorreremos suas ruas 
estreitas repletas de construções 
medievais e renascentistas. Após o 
almoço nos dirigiremos a Cortona, 
na encosta de uma colina dominan-
do o vale de Chiana. Depois de des-
frutar de uma incrível vista panorâmi-
ca atravessaremos a transitada Via 
Nazionale até chegar a Praça Repú-
blica, praça na qual podemos encon-
trar o Palácio Comunale do S. XIII 
com sua grande escadaria. Ao lado 
está localizada outra grande praça, a 
Piazza Signorelli, metade gótica 
metade renascentista. Passeando 
chegaremos à Praça de Duomo, em 
seu claustro, debaixo de cada arco há 
um afresco representando vários epi-
sódios da vida de Santo Agostinho. 
Entraremos no Museu Diocesano 
onde poderemos admirar a famosíssi-
ma anunciação de Fran Angélico. 
Regresso ao hotel no final da tarde. 
Alojamento 

Dia 8º Siena/Roma  
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Roma. 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quarto standard com banheira e/ou ducha. 

- Regime alimentar segundo indicado no programa: 7 cafés da 
manhã, 6 almoços e 6 jantares (vinho e agua nas refeições). 

- Percurso em ônibus e visitas panorâmicas segundo indicado no 
itinerário com guias locais e/ou acompanhantes.  

- Traslado aeroporto-hotel-aeroporto (ver notas*). 
- Seguro de viagem.  

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoriía) 

Roma: Occidental Aurelia 4* 
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4* 
Montecatini Terme: Panoramic 4* / Manzoni 4* / Michelangelo 4*

HOTÉIS  
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 11 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Junho: 2, 9 e 16 - Julho: 14 e 28 
Agosto: 4 e 18 - Setembro: 1 e 8 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra 

*Mínimo 2 pessoas (resto das saídas mínimo 20 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Para o traslado de regresso no último dia será realizado con-
juntamente para todo o grupo, independentemente do horá-
rio do voo de cada um dos passageiros, que deverá ser em 
qualquer caso posterior às 15,30 horas, por isso advertimos 
para sua informação e conhecimento. 

- A ordem das visitas pode ser modificada sem aviso prévio. 
- Lhes informamos que devem pagar diretamente “in situ” (ao 
guia e/ou hotéis) a nova taxa turística de algumas cidades. O 
valor aproximado é de 4 a 6 € por pessoa e noite.

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 110 
Por temporada alta ................................................................................................ 150 
Por temporada extra .............................................................................................. 170 

Preço voo Madri/Roma/Madri (sem taxas, aproximado) desde..................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, *mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.705 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 405

PIAZZA DEL CAMPO - SIENA

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.705€ 
1.960USD

desde
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