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MAIO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Florença
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Florença, via Lisboa. Chegada 
e transporte até ao centro de Florença, capital da região 
da Toscana. Visita à cidade berço do Renascimento, onde 
artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giotto ou 
Dante contribuíram para a herança cultural e histórica desta 
magnífica cidade. Destaque para a imponente Catedral de 
Santa Maria del Fiore, a Ponte Vecchio com as suas casas 

DIA 2  ›  Florença  ›  San Gimignano  ›  Siena  
105 Kms   

DIA 3  ›  Siena  ›  Montalcino  ›  
Montepulciano  ›  Cortona  ›  Siena   185 Kms 

DIA 4  ›  Siena  ›  Chianti  ›  Florença  ›  
Lisboa ou Porto  75 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a San 
Gimignano, vila encantadora de caraterísticas medievais 
situada no cimo de uma colina em pleno coração da 
Toscana. Destaque para a Porta de San Giovanni, a Piazza 
della Cisterna e a Piazza del Duomo, onde encontraremos 
a Catedral dedicada a Santa Maria Assunta. Visita ao Centro 
Vinícola de Vernaccia de San Gimignano, seguindo-se da 
prova de vinhos produzidos na região. Continuação para 
Siena. Almoço. Durante a tarde, passeio pelo centro histórico 
daquela que é uma das mais charmosas vilas da Toscana, 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Através 
das suas ruas medievais cheias de cor, passaremos por locais 
como a impressionante Piazza del Campo, a Torre del Mangia, 
o Palácio Comunale, atual Câmara Municipal. Visita à Catedral 
de Siena, uma das mais belas de Itália. Jantar. Alojamento no 
Hotel Four Points by Sheraton Siena  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Através das fantásticas e 
verdejantes paisagens do Vale de Orcia, seguimos em direção 
a Montalcino, cidade onde é produzido o famoso vinho 
Brunello. Destaque para o seu pitoresco centro histórico, 
onde encontraremos a Fortezza, antiga fortaleza da cidade, a 
Torre do Relógio e a Piazza del Populo. Visita a um produtor 
local do vinho Brunello com degustação. Continuação 
até Montepulciano. Almoço. Breve panorâmica pela zona 
histórica passando por locais como a Piazza Grande, o 
Poço Medieval e a Catedral. Tempo para degustar o “Vino 
Nobile” de Montepulciano, ex-líbris da região e o vinho mais 
antigo de Itália. Prosseguimos até Cortona, cenário idílico do 
famoso filme “Sob o sol da Toscana”. A pé pelas ruas e vielas 
descobriremos um pouco do encanto desta bela cidade. 
Destaque para a Catedral, a Piazza della Repubblica, a Igreja 
de São Francisco e a Piazza Signorelli. Visita e prova de uma 
das tradicionais iguarias de Cortona, o Queijo Pecorino. 
Regresso a Siena.  Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Através da famosa Via Chiantigiana 
e de paisagens deslumbrantes, seguimos em direção à região 
de Chianti, mundialmente conhecida pelos seus vinhos. Em 
Greve de Chianti, visita à Antica Macelleria Falorni e à Enoteca 
Falorni, um mundo de tradições e sabores reunidos para 
uma experiência gastronómica única. Almoço. Continuação 
para Florença. Tempo livre. Em horário a indicar localmente, 
transporte para o aeroporto de Florença para embarque no 
voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da 
viagem e dos nossos serviços.

e lojas suspensas, símbolo do romantismo, e a Piazza 
della Signoria onde encontramos o Palácio Vecchio (visitas 
exteriores). Almoço. Tempo ainda para subir até à Piazzale 
Michelangelo, um dos melhores miradouros para contemplar 
todo o esplendor de Florença. Tempo livre, sugerimos uma 
visita ao Mercado Central de Florença, local repleto das 
melhores iguarias toscanas. Jantar. Alojamento no Hotel 
FH55 Grand Hotel Mediterraneo  ou similar. 

Sabores da 
Toscana

Apure os seus sentidos para uma experiência sensorial única. Das pitorescas 
vilas e idílicas colinas, da gastronomia sui generis e dos nobres vinhos, explore 

a Toscana, um dos segredos mais bem guardados de Itália.

1. GASTRONOMIA DA TOSCANA

2. PAISAGEM DE MONTEPULCIANO 3. PIAZZA DEL CAMPO, SIENA 4. GASTRONOMIA NA TOSCANA

20 Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noite de alojamento
de 20 a 23 de Maio

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) - Florença
• Florença (02h55) - Lisboa (00h55) - Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 50€ ** (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 Florença, San 
Gimignano e Siena;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 3 jantares;
› Entrada no Centro Vinícola de Vernaccia em 
San Gimignano, na Catedral de Siena e na Antica 
Macelleria Falorni em Greve di Chianti; 
› Degustação de vinhos em Montalcino, 
Montepulciano e Greve di Chianti; 
› Prova do Queijo Pecorino em Cortona; 
› 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.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   995€

   1.205€

   750€

07 07

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.

Suplemento de partida do Porto  25€


