Roma, Florença e Veneza com Montepulciano
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 2.308

+9x de R$ 598
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Conheça a Roma, Florença e Veneza com Guia acompanhante e saídas garantidas!

Paises: Itália
Cidades: Assis - Bolonha - Florença - Roma - Siena - Veneza
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 26 de Março à 27 de Outubro de 2023

Inclui
Traslado de chegada e saída em Roma
Guia acompanhante de língua Portuguesa
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana região dos vinhos (Montepulciano)

Almoço em restaurante típico em Florença, Almoço toscano tradicional em Montepulciano, 02 jantares conforme descriminados em
Florença e em Veneza no Hotel de Veneza Mestre
Visita a Basílica de São Marco com entrada sem fila!
Visita os Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (entrada exclusiva sem fila)
03 noites em Roma com café da manhã
02 noites em Florença com café da manhã
02 noites em Veneza com café da manhã

Roteiro
1º DIA: ROMA
Recepção no aeroporto e traslado INCLUÍDO ao hotel. Che¬gada ao hotel e resto do dia livre. Às 19:45 pm traslado de Hotel a Via del Teatro
Macello. Nosso guia local especiali¬zado o levarão a descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia absolutamente ro¬mântica à noite. Vamos passar por uma área chamada Gueto Judeu, um dos bairros mais bonitos de Roma, o segundo gueto
mais antigo depois do de Veneza. Repleto de história e cultura, pode ser considerado o coração e a alma da culi¬nária romana. As belas fontes
são um símbolo de Roma, e uma das mais bonitas é a Fonte da Tartaruga (Fontana delle Tartarughe) na Piazza Mattei que fica neste bairro.
Depois vamos até a Piazza Della Rotonda para ver o maravilhoso Panteão, todo iluminado, o antigo templo de Marcus Agrippa que
posteriormente foi convertido em uma igreja, é o único templo romano que permaneceu intacto ao longo dos sécu¬los. Próxima parada, a mais
famosa de todas as fontes: a Fontana di Trevi, não se esqueça de jogar uma moeda sem¬pre por cima do ombro direto para retornar a Roma.
Conti¬nuaremos em direção à Piazza di Spagna, uma das praças mais populares da cidade, conhecida por sua localização na base da
escadaria Espanhola. Suba os degraus famosos para apreciar uma das vistas mais emblemáticas da cidade. Depois desta caminhada intensa e
gratificante, só falta uma coisa para encerrar essa experiência: descanse saboreando um Gelato cremoso, por nossa conta! Retorno ao hotel
por conta própria e hospedagem.
2º DIA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder vi¬sitar esta pequena cidade,
cercada de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue.
(Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e to¬talmente
medieval, cercada de enormes muralhas, é conhe¬cida por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o
“Palio delle Contrade”. Continu-aremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

3º DIA: FLORENÇA
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen¬dor. O centro da cidade,
com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már¬mores brancos, verdes e rosados, com os quais se
verifica a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimen¬to. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do
poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por
Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de Bronze (en¬tre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por
Michelan¬gelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em
uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma
visita a Pisa (opcional). Pe¬quena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República Marinaia
e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a
Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem.
4º DIA: FLORENÇA - BOLONHA – PADUA - VENEZA
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu¬mentos e famosa por seus
40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por
belos monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São
Pedro em Roma. Se¬guiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza
(Mestre). Jantar e hospedagem em Mestre.
5º DIA: VENEZA
Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio Ducal, símbolo da gloria e
do poder de Veneza, sede dos Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve de-tido o Casanova. Após este passeio a pé, oferecemos-lhe um spritz ou um prosecco para coroar sua visita com a com¬panhia
de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.
6º DIA: VENEZA - MONTEPULCIANO (REGIÃO DOS VINHOS - TOSCANA) - ROMA

Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região caracterizada por suaves
colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visita¬remos uma autêntica aldeia de interesse seja
histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhe¬cida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode
comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço
em um restaurante típico incluído! Depois do almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.
7º DIA: ROMA
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 ho¬ras para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada exclusiva Sem Fila. A
guia te acompanhará pelo interior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais impor¬tantes do mundo. Uma oportunidade para
admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafa¬el concluindo com a fantástica Capela Sistina. O tour não poderia
estar completo sem a Praça de São Pedro, o espa¬ço aberto que fica diante à Basílica, redesenhado por Gian Lorenzo Bernini uma obra-prima
arquitetônica da época barroca. Poderá admirar a Basílica de San Pedro (exteriror), que não é apenas a maior igreja do mundo, mas que
contém várias obras de arte: pense no dossel projetado por Gian Lorenzo Bernini ou La Pietà de Michelangelo. Tarde livre. Hospedagem no
hotel.
8º DIA: ROMA
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. Término dos nossos serviços.

Hospedagens
Nome: RAFFAELLO | Cidade: FLORENÇA - 4 Estrelas
Nome: DELFINO (MESTRE) | Cidade: VENEZA MESTRE - 4 Estrelas
Nome: SAN MARTIN | Cidade: ROMA - 4 Estrelas

Saídas e Preços
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE ROMA EM 2023

Média Temporada
Agosto 04, 06, 11, 13, 18, 20

Hotéis em categoria turista superior
A partir de EUR 1.295 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.780 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Alta Temporada
Março 26
Abril 02, 09, 16, 23, 30
Maio 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Junho 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Julho 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Agosto 25, 27
Setembro 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Outubro 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27

Hotéis em categoria turista superior
A partir de EUR 1.395 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.952 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Valores não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel.

Observações
SERVIÇOS ADICIONAIS
Noites adicionais: Possibilidade de adicionar noites extras no início do itinerário– tarifas sob solicitação.

*** UPGRADE PARA HOSPEDAGEM NA ILHA DE VENEZA – VALORES A CONSULTAR.

Fotos

