
1º Dia – Sábado 
Chegada ao aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida. Formalizações de embarque.
Chegada a Pisa às 12H55. Transfere para Pontedera e check-in no Hotel. Almoço Livre. Às
17H00 Cooking Lesson na Escola de cozinha Tessieri de Ponsacco. Com 3 horas de curso e
jantar incluído. Neste curso terá a oportunidade de, com um chef, cozinhar um dos
seguintes pratos:
- “pappa al pomodoro”:  Um prato com pão e tomate;
- Lasanha: Um prato tradicional italiano;
- “zuppa toscana package”: Uma sopa com vegetais toscanos e pão;
- “pasta package”: Pasta italiana, com massa e vários ingredientes;
- Pizza. 

2º dia – Domingo
Pequeno-almoço no hotel e transfere, às 09H15, para a estação de Pontedera. Comboio às
09H49 para Pisa. O comboio tem uma duração de 15 minutos. Passeio pelo centro de Pisa
até a Piazza dei Miracoli. Às 11H00 Visita de Piazza dei Miracoli com entrada na
Cattedrale e Battistero, externo da Torre e visita do Campo Santo. Almoço livre. Comboio
de volta para Pontedera às 16H32, com transfere às da estação de Pontedera para a adega
de Usiglian del Vescovo (20 km, 30 minutos). Das 17H30 às 20H30 : visita da adega, das
vinhas, da sala de vinificação e jantar/degustação de vinho. Volta para o hotel.

3º dia - Segunda-feira
Pequeno-almoço no Hotel. Às 09H00 transfer para Savini Tartufi (Forcoli, Palaia).Visita do
Museu da trufa, incluindo a caça à trufa com cão e almoço a base de trufas. Das 15H30 às
17H00 visita da fabrica de licores Morelli e do Museu com degustação de licores e de
cantuccini (típico biscoito toscano). Após a visita tempo livre. Às 20H00 jantar no
Restaurante Amalia Laghi em Pontedera (restaurante sobre uma praia artificial ao longo de
um lago artificial).

4º dia – Terça-feira
Pequeno-almoço no hotel e saida para o Centrum Sete Sóis Sete Luas. Visita do Centrum) e 
das exposições “Código da luz” do Pepe Gutierrez (Ceuta) e “Maschere” do Rok Kleva
(Eslovenia). Às 10h00  Visita do Museo Piaggio (Museo da Vespa). Às 11H00 transfere para 
o aeroporto. Almoço livre no aeroporto. Formalizações de embarque. Chegada a Lisboa às 
15h15.

Opções de Hotel:
1) Le Sodole Country Resort & Golf
Via delle Sodole, 1 - Pontedera (PI)
site: http://www.lesodole.it/

2) FATTORIA SANTA LUCIA
Via di San Gervasio, 4 - Pontedera (PI) 
Site: http://www.fattoriasantalucia.it/

Hotel Le Sodole Country Resort & Golf 720 Eur

Hotel Fattoria Santa Lucia 732 Eur

Preço por pessoa em quarto duplo (min. 15 pax)

O Preço inclui: Passagens aéreas mencionadas, com taxas incluídas. Alojamento nos hotéis mencionados, ou similares, com pequeno-almoço
incluído. Atividades mencionadas nos programa. 1 almoço e 3 jantares.
Não inclui: Despesas pessoais e extras não mencionados no programa.

http://www.lesodole.it/
http://www.fattoriasantalucia.it/

