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Roma e Toscana

Magnífico pacote de viagem por Roma e
Toscana
DIA 1 - Quarta - ROMA
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá informação para o início do seu
roteiro de tarde, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
DIA 2 - Quinta - ROMA

Visita panorâmica, com breves explicações sobre a Cidade Eterna. Finalização na Praça SÃO
PEDRO DO VATICANO, onde poderá visitar opcionalmente a basílica e os museus. À noite,
traslado incluído ao animado bairro Trastevere, conhecido por seus restaurantes típicos.
DIA 3 - Sexta - ROMA
Dia livre. Hoje sugerimos uma excursão opcional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.
DIA 4 - Sábado - ROMA - ORVIETO - CASTIGLIONE DEL LAGO - SIENA
Hoje começaremos a descobrir a belíssima região da Toscana. Conheceremos ORVIETO, a
cidade medieval se destaca sobre a montanha. Antes de entrar na cidade desfrutaremos da
impressionante vista através do seu mirante para logo, com guia local e utilizando o sistema de
escadas e rampas móveis, entrar no penhasco rochoso e conhecer a fachada de sua catedral.
Visita panorâmica e tempo livre. Depois disso viajaremos para CASTIGLIONE DEL LAGO, às
margens do lago Trasimeno, tempo para passear e almoçar. Posteriormente seguiremos
para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu Duomo. Tarde em Siena.
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DIA 5 - Domingo - SIENA - MONTERIGGIONE - SAN GIMIGNANO - FLORENÇA
Sairemos de Siena. Pararemos para conhecer MONTERIGGIONE, pequeno vilarejo mágico
medieval; suas ruas empedradas, suas muralhas, seus pequenos comércios. Depois disso
prosseguiremos para SAN GIMIGNANO, pequena e encantadora cidade com suas altas torres
medievais. Após a hora do almoço, saída rumo a FLORENÇA. Chegada no começo da tarde.
Sugerimos visitar, nesta tarde, a Galeria da Academia (fechada às segundas-feiras).
DIA 6 - Segunda - FLORENÇA
Visita panorâmica com guia local em FLORENÇA, umas das cidades de arte e história mais
famosas do mundo. A visita será feita caminhando pelas ruas do centro histórico.
DIA 7 - Terça - FLORENÇA - ROMA
Dia em FLORENÇA, pela manhã sugerimos conhecer seus museus: A Academia, com o famoso
David de Michelangelo ou os Uficci. Ao redor das 16:30 h saímos rumo à ROMA. Chegada ao final
da tarde. Fim da viagem. Nota: a viagem de Florença a Roma poderá ser realizada de trem
durante os meses de inverno.

INCLUI:
• 6 noites de hospedagem com café da manhã continental;
• Traslado de chegada em Roma;
• Circuito em ônibus com guia falando português;
• Visita panorâmica em: Roma, Orvieto, Florença;
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma;

HOTÉIS PREVISTOS:
CIDADE

HOTEL
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Roma
Siena
Florença

Holiday Inn Rome Aurelia**** // Midas**** // Green Park Hotel
Pamphili ****
Executive ****
Raffaello **** // Mediterraneo ****// Nilhotel****// Novotel Firenze
Nord ****

DATAS DE SAÍDA 2019:
Abril: 10,17,24
Maio: 1,8,15,22,29
Junho: 5,12,19,26
Julho: 3,10,17,24,31
Agosto: 7,14,21,28
Setembro: 4,11,18,25
Outubro: 2,9,16,23,30
Novembro: 6,20
Dezembro: 4,18,25
Janeiro 2020: 1
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS (€) - PARTE TERRESTRE:

Temporada Baixa
Temporada Média
Temporada Alta

Duplo
739,00
771,00
846,00

Individual
1.058,00
1.090,00
1.165,00

Obs:
• Valores por pessoa em Euros (€) convertidos em Reais (R$) no dia do fechamento do pacote.
• Não inclui nenhum tipo de passagem aérea.
• Nesse roteiro há possibilidade de incluir noites adicionais em Roma ou Florença.
* Consulte-nos para outras opções de roteiro.
* Use suas milhas ou consulte nossas tarifas aéreas.
A magnifica Itália pode ser apreciada neste roteiro de viagem criado para quem ama a cultura
italiana, culinária, cultura e paisagens deslumbrantes, também em outros roteiros pela Europa.
Veja outras opções.
ER
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