PROGRAMA:
1º DIA: LOCAL DE ORIGEM > LISBOA (AVIÃO) > PÁDUA > VENEZA
Em hora a indicar, saída do local de origem em autocarro de turismo com direcção ao Aeroporto de Lisboa. Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas
07h20, formalidades e embarque no voo TAP TP0866 com destino a Veneza. Formalidades de desembarque. Viagem em autocarro de turismo até Pádua.
Visita à Basílica de Santo António, com as suas cúpulas Bizantinas, que alberga o túmulo do Santo Padroeiro. Almoço em restaurante local, entre as visitas.
Continuação para Veneza. Jantar e alojamento no Hotel Antony Palace 4* ou similar.
2º DIA: VENEZA > FLORENÇA
Pequeno-almoço no hotel. Embarque no Vaporeto para S. Clemente. Visita pedonal com guia local à “Pérola do Adriático”; Ponte dos Suspiros, Torre
do Relógio, Palácio dos Dogues, de estilo gótico sede do governo e Palácio da Justiça (entrada incluída), Praça e Basílica de S. Marcos (entrada incluída)
e a famosa Ponte dos Suspiros. Almoço em restaurante local, entre as visitas. De tarde, iremos fazer um passeio de Gôndola .Continuação para Florença.
Jantar e alojamento no Hotel Nilhotel 4* ou similar.
3º DIA: PISA > FLORENÇA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Pisa, terra Natal de Galileu Galilei, de fama universal pelos seus belos monumentos, no Campo dei Miracoli, onde se
encontra o Baptisfério, a Catedral (entrada incluída) e a Torre Inclinada, onde Galileu estudou as leis da gravidade. Regresso a Florença. Visita com guia
local à cidade de Michel Ângelo, Património da UNESCO e berço do Renascimento, com obras notáveis de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Gotto, Dante, entre outros. Durante o percurso na cidade, onde a harmonia e beleza estão presentes em cada recanto, como seja: A Piazza della Signoria, com
um impressionante conjunto de edifícios, estátuas e fontes de grande riqueza artística, a Ponte Vecchio, Torre Campanário, obra de Giotto. Destaque especial
para a Duomo - Catedral de Santa Maria dei Fiori (visita exterior) o símbolo mais famoso de Florença. Almoço em restaurante local, entre as visitas. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.
4º DIA: FLORENÇA > SIENA > ASSIS > ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Siena, Património da UNESCO. Passeio pedonal nesta magnífica cidade medieval, admirando a impressionante
Praça do Campo, onde anualmente se celebram as festas do famoso Pátio delle Contrade e a Catedral séculos XII-XIV, uma das mais imponentes de Itália
(entrada incluída). Almoço em restaurante local, entre as visitas. Continuação para Assis. Visita à Basílica de São Francisco, que abriga o túmulo e relíquias
do fundador da Ordem dos Franciscanos. Chegada a Roma. Jantar em restaurante. Alojamento no Hotel Cicerone 4* ou similar.
5º DIA: ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à "Cidade Eterna" fundada por Rómulo e Remo. Visita de guiada em Roma, um labirinto de praças e avenidas,
fontes, igrejas, palácios e catedrais, onde pelas margens do rio Tibre, admiramos entre outros a Praça Veneza com o eclético monumento a Vittorino Emanuel,
Coliseu (entrada incluída), Circo Maximo, Praça e Basílica de São Pedro. Almoço em restaurante local, entre as visitas. Prosseguimento, passando por
Castel Sant’Angelo, Fonte de Trevi, Panteão, Plaza Nueva. Jantar em restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.
6º DIA: ROMA (AVIÃO) > LISBOA > LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção à Basílica de São Pedro para participar na Audiência Papal (incluída). De seguida, iremos visitar o Museu do
Vaticano e Capela Sistina (entrada incluída). Almoço em restaurante local, entre as visitas. Em horário a determinar, transfer ao Aeroporto de Roma.
Embarque às 19h35 no voo TAP TP0843 com destino ao Aeroporto de Lisboa. Prosseguimento até aos pontos de origem, na certeza de termos passado
momentos únicos e inesquecíveis com a QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos serviços.
O PREÇO INCLUI: Autocarro de turismo até ao Aeroporto de Lisboa (ida-e-volta); Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito a uma peça de
bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 49,10€ (valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível está sujeito a
alteração até 20 dias antes da data de partida); Transferes e circuito em autocarro de turismo; Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares; Pensão
Completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia (6 almoços e 5 jantares); Vaporeto para Veneza; Passeio de Gôndola em Veneza; Audiência Papal; Entrada
no Museu do Vaticano e Capela Sistina, Coliseu de Roma, Basílica de São Francisco de Assis, Basílica de São Pedro de Roma, Basílica de São Marco de Veneza, Catedral de
Siena, Catedral de Pisa, Palácio dos Doges de Veneza; Acompanhamento de um guia local em língua portuguesa; Guias locais em língua portuguesa em Veneza, Florença e
Roma; Acompanhamento por um representante da Agência; Serviço de Radio-guias, de acordo com o programa; Taxas hoteleiras, serviços e IVA; Seguro Multiviagens
(assistência, cancelamento, interrupção e coberturas complementares COVID-19) – Temos à sua disposição um seguro de viagem com melhores capitais e coberturas.
Consulte-nos para possibilidade de subscrição de um seguro diferente. O PREÇO NÃO INCLUI: Bebidas às refeições; Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Obrigatório o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte, válido,
cuja fotocópia deve enviar previamente para à agência. NOTAS: O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais regras e condicionamentos por causa da pandemia
Covid 19; Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país ou região a visitar; A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo à Covid 19, não
poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes; Não nos responsabilizamos pela partilha de quartos; A Agência reserva o direito de
alterar a ordem das visitas em benefício dos clientes; A viagem realiza-se com o mínimo de 35 participantes.
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