CHARMOSA ITÁLIA: VENEZA A ROMA
SAÍDA
BRASIL

09 DIAS
07 NOITES

13/09/2019
21/09/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Veneza, Pisa, Florença, San Gimignano, Siena, Montalcino, Assis
e Roma.

ITINERÁRIO
1º DIA - 13/09/2019 - BRASIL / VENEZA
Apresentação no aeroporto para embarque em voo com destino à Veneza.
2º DIA - 14/09/2019 - VENEZA
Chegada no aeroporto de Veneza, cidade famosa por seus canais. Traslado sem assistência
ao hotel. Hospedagem.
3º DIA - 15/09/2019 - VENEZA
Café da manhã. Visita à “Sereníssima”, como é conhecida Veneza, cidade incomparável. É
uma das mais românticas cidades europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua
história. Visita panorâmica a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu aberto,
o Palazzo dei Dogi, a Ponte dos Suspiros e a Ponte Rialto. Tarde livre.
4º DIA - 16/09/2019 - VENEZA / PISA / FLORENÇA
Café da manhã. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela sua torre inclinada. Além
da Torre, visita a Praça dos Milagres, com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo.
Percorrendo a autoestrada del Sole, chegada a Florença, a capital da Toscana e berço do
Renascimento. Passeio panorâmico para apreciação da arte de gênios, como
Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visita a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com
o Duomo e o Batistério. Hospedagem.
5º DIA - 17/09/2019 - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Café da manhã. San Gimignano é conhecida por suas torres que se estendem pela província
de Siena, pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, é tombada pela UNESCO
como Patrimônio da Humanidade. Passeio panorâmico incluindo o Duomo e sua Praça,
o Palazzo Comunale e a igreja Santa Maria Assunta. Ao ﬁm da visita, almoço degustação
(incluso) de típicos produtos da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San
Gimignano, queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença.

6º DIA - 18/09/2019 - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS
Café da manhã. Saída com destino à cidade de Siena, cidade medieval de arquitetura
especial em tons ocres. Chegada e visita à famosa Piazza del Campo, onde todos os anos,
corre-se o famoso Palio de Siena; à torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San Domenico e à
capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. Continuação
a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di Montalcino. Chegada e visita ao centro histórico
com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, saída com
destino a região da Umbria. Chegada a Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio,
um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua vida e seus
milagres. Visita à Basílica de São Francisco e à igreja de Santa Clara. Hospedagem.

7º DIA - 19/09/2019 - ASSIS / ROMA
Café da manhã. Após, partida em direção ao Sul da península Italiana, com destino a Roma,
a “Cidade Eterna”, que há 2.700 anos fascina e encanta a todos. Chegada e hospedagem.
8º DIA - 20/09/2019 - ROMA
Café da manhã. Passeio panorâmico para conhecer as mil faces de Roma, inlcuindo a Roma
antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do
Campidoglio, a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visita ao
menor estado do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro e a Basílica (fones de
ouvido inclusos). Restante do dia livre.
9º DIA - 21/09/2019 - ROMA / BRASIL
Café da manhã. Em horário oportuno traslado sem assistência ao aeroporto de Roma para
embarque em voo com destino ao Brasil.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã (Categoria
Premium);
Transporte em ônibus ou van de luxo durante todo o percurso;
Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto (sem assistência);
Guia acompanhante brasileiro durante todo o percurso na Europa;
Passeios e visitas com guias locais falando português ou espanhol de acordo com o
programa;
Fones de ouvido na visita à Basílica de São Pedro em Roma;
Refeições de acordo com o programa (01 almoço para a Categoria Premium,);
Serviço de mensageiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Transporte de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Santa Marina

Veneza

AC Firenze

Florença

Cenacolo Francescano

Assis

NH Leonardo da Vinci

Roma

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 15.09.2019

ENTRADA DE R$2.091,00

ENTRADA DE R$3.130,00

+9X DE R$929,00

+9X DE R$1.391,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$10.453,00

TOTAL: R$15.652,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Valores referentes a categoria “premium”.
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20
kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Consulte valores em apartamento individual ou outras conﬁgurações;
Consulte valores para noite extra nos destinos;
O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no 2º dia do programa;
Hospedagem nos hotéis previstos ou de mesma categoria;
Consulte valores para noite extra nos destinos;
O Guia Brasileiro não acompanha os passageiros no traslado de saída, no último dia do
programa, até o aeroporto. Em todo o caso, o Guia dará previamente todas as informações
aos passageiros sobre o traslado de saída;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou nos cartões de
crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial,
preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 15/09/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,730), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

