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Toscana 
Umbría

Dia 1º Roma  
• Domingo  
Chegada a Roma. Traslado ao hotel e 
tempo livre. Alojamento 
Dia 2º Roma/Assis/Perugia/Siena  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
De manhã, iremos para a Úmbria, 
chegaremos a Assis, terra natal do 
famoso São Francisco de Assis. Esta 
população mantém toda a sua perso-
nalidade medieval, existem inúmeros 
monumentos e templos que indicam 
a importância religiosa da cidade. 
Destaca-se a Praça de Comune, o 
coração da cidade onde o templo 
romano dedicado à deusa Minerva 
do século I AC. e o Palácio do Capi-
tão de Popolo, com sua torre do 
século XIII. A partir daqui, na Via São 
Francesco, ladeada por edifícios 
medievais e renascentistas, chegare-
mos à Basílica de São Francesco. 
Ordenada a ser construído pelo Papa 
Gregório IX no ano seguinte à morte 
do santo, alguns dos artistas mais 
importantes da época, como Cima-
bue e Giotto, intervieram em sua 
construção. Após o meio dia, nos 
dirigiremos a Perugia, capital da 
Úmbria, e último bastião etrusco 
frente ao domínio de Roma. Após o 
almoço, percorreremos suas ruas 
cheias de charme. Perugia abriga a 
maior universidade de estrangeiros 
da Itália e também um dos mais 
importantes festivais de jazz da Euro-
pa. Caminharemos pela Praça Itália, 
que ocupa o lugar onde ficava a 
imponente fortaleza de Rocca Pauli-
na. A partir daqui, passaremos pelo 
Corso Vannucci, a principal artéria da 
cidade, até chegar à Praça 4 de 
Novembro. Esta praça é decorada 
pela Fontana Maggiore, o Palácio dei 
Priori, ambos edifícios do século XIII e 
o Duomo. Continuação para Siena. 
Jantar e alojamento no hotel. 
Dia 3º Siena/Arezzo/Chianti/Siena 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, partiremos bordeando a 
região de Chianti, em direção a 
Arezzo, também uma cidade de ori-
gem etrusca e terra natal de Petrarca, 
e na qual foi filmada “A vida é bela”, 
ganhadora de três Óscares.  Faremos 
uma visita à cidade, na qual desta-
caremos na igreja de São Francisco os 
afrescos de Piero de Francesca, obra-
prima do pintor, com a história de 
Vera Cruz. Importante é a Praça 
Grande, cercada por palácios medie-
vais e renascentistas, com o Logge de 
Vassari, e não menos importante o 
Duomo. Após o meio dia, iremos ao 
coração da região de Chianti, o 
famoso vinho que distingue sua qua-
lidade com um galo negro, que apre-
ciaremos em nosso almoço em Tenu-
ta, uma encantadora fazenda cerca-
da por vinhedos e olivais. À tarde, 
chegada a Siena, continuamente 
confrontada com Florença, e que deu 
origem à escola pictórica que leva o 
nome da cidade, inspirada no mode-
lo grego e bizantino, em oposição à 
corrente renascentista. Em nossa visi-

ta à cidade, erguida sobre três coli-
nas, visitaremos a igreja de São 
Domenico, o complexo monumen-
tal da Catedral, com o Duomo e o 
Batistério, a famosa Praça do 
Campo, onde se realiza o tradicional 
Palio, com o Palácio Público e camin-
haremos por seus becos sinuosos até 
o final da tarde. Jantar e alojamento 
no hotel. 
Dia 4º Siena/San Gimignano/ 
Volterra/Pisa/Siena 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, percorreremos vinhedos e 
olivais em direção a São Gimignano 
delle belle torri, chamada assim pelas 
construções características que lhe 
dão o apelido de Manhattan medie-
val, na qual se preparava a tinta de 
açafrão para as telas. Andaremos por 
suas ruas estreitas, destacando a 
Praça da Cisterna, a Praça Duomo, o 
Collegiata, o Palácio de Popolo, a 
igreja de São Agustín e seu castelo, 
de onde você pode desfrutar de uma 
vista espetacular. No meio da manhã, 
continuaremos em direção ao territó-
rio de Balze, com sua paisagem de 
rochas desintegradas pela erosão nas 
proximidades de Volterra. Almoço 
no restaurante. Esta cidade etrusca 
conhecida por seu alabastro está 
situada no topo, uma posição espe-
tacular de onde domina a paisagem, 
como um ninho de águias. Vamos 
destacar os severos palácios da Praça 
de Priori, veremos como não! a cate-
dral com seu batistério, as ruínas 
etrusca e romana. À tarde, seguire-
mos para a conhecida cidade de Pisa, 
que deve sua riqueza ao comércio 
marítimo e à importante frota com-
parável em alguns momentos da his-
tória aos venezianos ou genoveses. 
Dedicaremos nosso tempo ao Campo 
dos Milagres, onde se encontram os 
edifícios mais conhecidos, como o 
Duomo, o Batistério, o Cemitério e 
ao mundialmente famoso Campanile 
ou Torre Inclinada. No final da tarde, 
regresso a Siena. Jantar e alojamento 
no hotel. 
Dia 5º Siena/Sant´Antimo/ 
Montalcino/São Qurico/Pienza/ 
Siena 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Dedicaremos o dia a aproveitar as 
populações localizadas no Parque 
Artístico Natural do Vale Orcia. Este 
vale do Patrimônio Mundial se desta-
ca pela sucessão de colinas, onde 
sempre veremos os ciprestes como 
elemento principal, com vinhas e oli-
veiras. Pela manhã visita a Abadia 
de Sant' Antimo um conjunto 
monástico do século XI, que foi cons-
truído de acordo com os cânones da 
Abadia de Cluny. No meio da manhã, 
visitaremos a pitoresca cidade tosca-
na de Montalcino, onde sua fortale-
za se destaca com vistas deslumbran-
tes e seu vinho, o famoso Brunello di 
Montalcino. Continuaremos nossa 
viagem pela Val D'Orcia até chegar a 
São Quirico D’Órcia, uma cidade 
típica da Toscana, onde se destacam 
os belos jardins renascentistas e parte 

de suas muralhas. Aproveitaremos a 
oportunidade para almoçar. À tarde, 
chegaremos a Pienza, uma pequena 
cidade que faz parte do Patrimônio 
Mundial e onde, por ordem do Papa 
Pio II, foi realizada, o que seria o pri-
meiro plano urbano da história, tor-
nando-a a cidade ideal do homem 
renascentista. Vamos contemplar a 
Praça Pio II, concebida como o exem-
plo mais perfeito do equilíbrio entre 
poder civil e religioso e onde estão 
localizados os edifícios mais impor-
tantes: a Catedral, a prefeitura, o 
palácio episcopal e o palácio Piccolo-
mini, como palácio nobre. Regresso a 
Siena jantar e alojamento no hotel. 
Dia 6º Siena/Florência/Siena 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Florência, a cidade dos 
Medicis e do Renascimento. Dedica-
remos o dia a visitar a cidade, com 
os imensos monumentos da Praça 
Duomo, com o Batistério, o campa-
nário, a Galeria de artesanato. Almo-
ço em restaurante. À tarde, caminha-
remos pela Ponte Vecchio, o bairro 
de São Marco, etc. Regresso a Siena. 
Alojamento no hotel.  
Dia 7º Siena/Montepulciano/ 
Cortona/Siena  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
De manhã, saída para Montepulcia-
no, no sul da Toscana. Nesta cidade, 
visitaremos a igreja da Madonna de 
São Biaggio, atravessaremos suas 
ruas estreitas cheias de construções 
medievais e renascentistas. Após o 
almoço, iremos a Cortona, na ladeira 
de uma colina dominando o vale de 
Chiana. Cidade antiga fundada pelos 
etruscos e um cenário natural onde o 
filme "Sob o Sol da Toscana" foi fil-
mado. Depois de desfrutar de uma 
vista panorâmica incrível, atravessa-
remos a movimentada Via Nacional 
até chegar à Praça da República, uma 
praça onde podemos encontrar o 
Palácio Comunale de S. XIII com sua 
grande escadaria. Ao lado fica outra 
grande praça, a Praça Signorelli, 
metade gótica e metade renascentis-
ta. Passeando chegaremos à Praça 
Duomo, em seu claustro, sob cada 
arco há um afresco que representa 
diferentes episódios da vida de São 
Agustín. Exemplo claro da importân-
cia artística que Cortona desenvolveu 
a partir do século XIV, rivalizando 
inclusive com Siena. Visita da Anun-
ciação de Frei Angélico encontrada 
no Museu Diocesano. Regresso ao 
hotel. Alojamento 
Dia 8º Siena/Aeroporto de Roma 
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Fiumicino (Roma).
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Este Programa Inclui: 
- 7 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similares) em quartos standard com banheiro e / ou 
ducha. 

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

- Tour de ônibus e visitas panorâmicas, conforme indi-
cado no itinerário com guias locais e / ou acompan-
hantes. 

- Translado aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem.  

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Roma: Occidental Aurelia 4* 
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4*

TOSCANA

HOTÉIS 
4*

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

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS) 
Junho: 7 - Julho: 5 e 12 
Agosto: 2 e 16 - Septiembre: 6 e 13 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

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 para 

todo o grupo conjuntamente, independentemente do horário 
de voo de cada um dos passageiros, que deve ser, em qual-
quer caso, depois das 14h30, portanto, alertamos para sua 
informação e conhecimento. 

- A ordem das visitas pode ser modificada sem aviso prévio. 
- 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, por noite.

Roma

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.880 USD

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.880 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 450

Suplementos 
Preço voo Madri/Roma/Madri (sem taxas, aproximado) desde................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Por temporada extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 CORTONA


