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ABRIL / JUNHO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Veneza DIA 2  ›  Veneza  ›  Pádua  ›  Verona  ›  
Florença  365 Kms

DIA 3  ›  Florença  ›  Cinque Terre  ›  Pisa  ›  
Florença   315 Kms

DIA 4  ›  Florença  ›  Assis   240 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Veneza, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte para o porto de Tronchetto 
para embarque no vaporetto que nos levará até ao centro 
da cidade de Veneza, capital da região de Véneto e famosa 
pelas gôndolas e pela beleza das suas pontes ao longo de 
uma extensa rede de canais. Início das visitas pela Piazza 
São Marcos, nomeada por Napoleão Bonaparte como “O 
Salão mais Bonito da Europa”. Nela encontramos alguns dos 
edifícios mais emblemáticos da cidade, como a Basílica de 
São Marcos e o seu campanário e o Palácio Ducal. Destaque 
ainda para a Ponte dos Suspiros e a Ponte de Rialto. Tempo 
ainda para visitarmos uma fábrica de vidro e assistir a uma 
demonstração da técnica de sopro de vidro. Regresso a 
Veneza - Mestre. Jantar. Alojamento no Hotel Crowne Plaza 
Venice East  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Pádua. Visita à 
Basílica de Santo António de Pádua onde podemos apreciar 
as suas cúpulas bizantinas e admirar o túmulo do padroeiro 
da cidade. Prosseguimos até Verona, a cidade de “Romeu 
e Julieta”. Visita pelo seu centro histórico classificado como 
Património Mundial da UNESCO, destaque para a Catedral, 
a Arena de Verona, terminada no ano 30 e considerada o 
terceiro maior anfiteatro romano, e ainda a famosa Casa 
de Julieta. Almoço. Durante a tarde, início da viagem para 
Florença, capital da região da Toscana. Tempo livre. Jantar. 
Alojamento no Hotel Starhotel Tuscany  (partida de 
abril) ou Hotel Ambasciatori  (restantes partidas) ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para La Spezia, região da 
Ligúria, para embarque numa viagem memorável pelas 
coloridas e encantadoras vilas do Parque Nacional de Cinque 
Terre. O comboio percorrerá as cinco pequenas aldeias que 
se erguem ao longo da encosta com cenário fantástico sobre 
o mar mediterrâneo. Tempo livre onde poderá aproveitar 
para provar os mais refinados produtos locais como o azeite 
ou as anchovas. Almoço. Continuação para Pisa, terra natal de 
Galileu Galilei, para uma breve panorâmica. Destaque para a 
Praça dos Milagres, o Batistério, a Catedral e a famosa Torre 
de Pisa, principal símbolo da cidade. Regresso a Florença. 
Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã visita à cidade 
berço do Renascimento, Florença. Artistas como Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Giotto ou Dante contribuíram para a 
herança cultural e histórica desta magnifica cidade. Destaque 
para a imponente Catedral de Santa Maria del Fiore, a Ponte 
Vecchio com as suas casas e lojas suspensas e símbolo do 
romantismo e a Piazza della Signoria onde encontramos o 
Palácio Vecchio (visitas exteriores). Tempo ainda para subir até 
à Piazzale Michelangelo, um dos melhores miradouros para 

DIA 7  ›  Roma  ›  Lisboa ou Porto

DIA 6  ›  Roma  ›  Vaticano  ›  Roma

DIA 5  ›  Assis  ›  Orvieto  ›  Roma  215 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu do Vaticano e 
Capela Sistina para apreciar uma das maiores coleções 
de arte do mundo, destacando-se o impressionante e 
controverso fresco de Michelangelo “O Juízo Final”. Almoço. 
Tempo livre no centro histórico de Roma. Em horário a indicar 
localmente, transporte para o aeroporto de Roma para 
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Praça de São 
Pedro no Vaticano, para assistirmos à Audiência Papal, 
uma das maiores solenidades religiosas. Almoço. Visita à 
capital italiana, que se distingue das demais pela infinidade 
de tesouros arqueológicos e artísticos. Destaque para o 
monumental Coliseu, o maior anfiteatro construído durante o 
Império Romano, as ruínas do Fórum Romano e do Palatino, 
o Arco de Constantino, o imponente Monumento a Vittorio 
Emanuele II situado na Praça de Veneza e ainda a famosa 
Fontana di Trevi (visitas exteriores). Continuamos o passeio 
pela Piazza Navona e pelo Castelo Sant’Angelo, fortaleza 
situada nas margens do rio Tibre. Tempo livre, sugerimos 
um passeio pelo charmoso bairro de Trastevere e provar o 
famoso gelado italiano. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Passeio a pé pelo centro histórico 
de Assis, cidade medieval classificada como Património 
Mundial da UNESCO. Visita à Basílica de São Francisco de 
Assis, onde se encontra o túmulo do santo, fundador da 
Ordem dos Franciscanos. Destaque ainda para a Basílica 
de Santa Clara, a Catedral de Assis e a Piazza del Comune. 
Prosseguimos para Orvieto. Almoço. Subida no funicular de 
Orvieto através da colina e deixe-se encantar pela sensacional 
viagem. Passeio a pé pelas ruas empedradas com passagem 
na Catedral, com a sua imponente fachada decorada com 
mosaicos de ouro, a Torre del Moro, o Palácio del Populo e 
a Fortaleza Albornoz onde teremos uma panorâmica sobre 
a região. Continuação para Roma, apelidada de “A Cidade 
Eterna”.  Jantar. Alojamento no Hotel Caravel  ou 
similar. 

contemplar todo o esplendor de Florença. Almoço. Tempo 
livre, sugerimos uma visita ao Mercado Central de Florença, 
local repleto das melhores iguarias toscanas. Continuação 
para Assis, na região da Umbria. Jantar. Alojamento no Hotel 
Grand Assis  ou similar. 

Bella Itália
A incessante história, a notável herança renascentista, os requintados sabores 

gastronómicos e as paisagens extraordinárias inspiram-nos como nenhum outro 
destino. Venha conhecer o país da “dolce vita” e venha conhecer a Bella Itália.

1. GRANDE CANAL, VENEZA

2. PONTE VECHIO, FLORENÇA 3. VERNAZZA, CINQUE TERRE 4. FONTANA DI TREVI, ROMA

12 Partidas de 
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 17 a 23 de Abril,
de 5 a 11 de Junho,
de 26 de Junho a 2 de Julho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) - Lisboa (02h50) - Veneza 
• Roma (03h05) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 60€ ** (Partida de Lisboa); 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guia local de língua portuguesa em Veneza, 
Verona, Pádua, Cinque Terre, Florença, Assis e 
Roma;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Basílica de São Marcos, Palácio Ducal 
de Veneza, Basílica de Santo António de Pádua, 
Basílica de São Francisco de Assis, Museu do 
Vaticano e Capela Sistina; 
› Passe de comboio em Cinque Terre;
› Funicular em Orvieto;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Duplo

Single

Crianças *

   1.645€

   1.975€

   1.235€

›
REFEIÇÕESVISITAS

05 12

Suplemento de partida do Porto  25€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


