
 
 
 
 

 
16 Junho  – Terça-feira  Lisboa - Bologna – Busseto - Pisa 
Comparência no aeroporto 2:30h antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a Bologna. 
Saída em autocarro privado até Busseto, Terra Natal de Verdi.Chegada em Busseto e visita com entrada no Museo Giuseppe Verdi , 
inaugurado em 10 de outubro de 2009, no dia do 196° aniversário de nascimento de Giuseppe Verdi. É composto por uma exposição 
das 27 obras do compositor, distribuídas em salas da Villa Pallavicino. Nas salas encontramos quadros, figurinos, histórias sobre as 
óperas, tudo isso com uma deliciosa trilha sonora de Giuseppe Verdi.Continuação da viagem para Pisa.Chegada a Pisa e check in no 
Hotel.Jantar e Alojamento no hotel em Pisa. 

17 Junho –  Quarta-feira – Pisa – Lucca Museo G.Puccini - Florença 
Pequeno almoço no hotel. Check out. Saida de Hotel em direção a Pisa. Pisa é uma cidade na região da Toscana, na Itália, mais 
conhecida por sua famosa torre inclinada e por Galileu Galilei que nessa mesma cidade, nasceu.Visita  livre de Pisa da praça dos 
Praças dos milagres com a sua Torre inclinada.Almoço livre não incluido.Saida para Lucca, cidade à beira do rio Serchio, na região 
italiana da Toscana. É conhecida pelos muros renascentistas bem preservados que circundam o centro histórico e suas ruas de 
paralelepípedos.Chegada em Lucca e encontro com a guia local para visita com entrada incluida do Museo Puccini . A Casa di 
Puccini, onde nasceu o grande compositor de ópera, é hoje um museu museu superimportante e famoso da cidade da Toscana. Local 
onde viveu um importante compositor italiano de música, Giacomo Puccini, ele tem como intuito preservar boa parte da história do 
artista e mostrar um pouco de suas obras aos visitantes e turistas. Depois continuação com breve visita da cidade com a guia. Saida 
para Florença.Chegada em Florença e check in no Hotel.Jantar e alojamento. 

18 Junho   – Florença 
Pequeno almoço no hotel.Saida para o centro cidade .Encontro com a guia local para visita de meio-dia de Florença. Florença é 
considerada o berço do Renascimento italiano, e uma das cidades mais belas do mundo. Segundo a Unesco em Florença encontram-
se 30% de todos os tesouros artísticos da humanidade.Panorâmica pelaPraça Miguel Ângelo e Lungarno della Zecca Visita a pé com a 
Basilica Santa Cruz com entrada incluida, Praça da Signoria, Ponte Vecchio e Duomo=Cathedral Santa Maria del Fiore 
exterior.Almoço livre não incluido.Tempo livre para visitar o interior da Catedral Santa Maria del fiore  e também o Mercado São 
Lourenço.Em horário a combinar transfer do centro para hotel. Jantar e Alojamento no hotel em Florença. 

19 de junho - ROMA "Cidade Eterna" – Florença  - ROMA . Jantar em Restaurante local. 
Pequeno almoço no hotel. Check out. Saida de Hotel para Roma, capital da Itália e sede da comuna e da província com o mesmo 
nome, na região do Lácio. Conhecida internacionalmente como A Cidade Eterna pela sua história milenar, Roma espalha-se pelas 
margens rio Tibre, compreendendo o seu centro histórico com as suas sete colinas: Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, 
Viminale, Esquilino, e Celio. Chegada em Roma.Almoço livre não incluido. 
Encontro com a guia local para visita meio-dia  de Roma, com uma panorâmica sem entradas com paragem no  Coliseo para tirar 
foto.No final da visita saida para hotel.Chegada e check in no Hotel.Ás 19h30 saida para Jantar num restaurante local Jantar num 
Restaurante local com show tipo le “Terme del Colosseo” Ás 23h00 regresso ao hotel.Alojamento no hotel em Roma. 

20 de junho– ROMA 
Pequeno almoço no hotel.Transfere do hotel até ao Vaticano. Encontro  com a guia local para visita dia inteiro de Roma com entrada 
incluída  nos Museus do Vaticanos e Basilica de São Pedro .Almoço livre não incluido. 
Continuação com guia local para visita de Roma Barroca a pé -  Panteão/Praça Trevi/Praça Navona/Igreja de São Antonio dos 
Portugueses .Fim de visita e regresso ao Hotel.Jantar e Alojamento no hotel em Roma.Alojamento em Roma. 

21 de junho - ANGELUS + TEMPO LIVRE + TRF AEROPORTO 
Pequeno almoço no hotel. Check out. Saida com autocarro privado e com assistente local que fica com o grupo todo o dia até ao 
aeroporto. Ás 12h00  Angelus do Papa -  Benção do Papa aos domingos (exceto se o Santo Padre estiver impossibilitado ou fora do 
pais) na Praça São Pedro. 
NOTA:  O Papa aparecerá na janela de um dos apartamentos em frente á Praça de São Pedro, onde fará um breve discurso seguido 
pelo Angelus e terminará com uma bênção. Ele também vai cumprimentar as multidões em vários idiomas e todo o evento 
geralmente dura entre 15 e 20 minutos. 
Ele transmitirá a Bênção Apostólica no final da oração.Almoço livre não incluido. Tempo livre na área do Vaticano. 
Pelas 13h15 Saida de Roma Vaticano para o aeroporto de Roma Fiumicino .Ás 15h00 formalidades de embarque. Check-in  para o 
vôo .Ás 17h05 saida do vôo com chegada prevista ás 19h10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMA 

Informações úteis: 
Diferença horária: + uma hora. 

 

VATICANO 

VOO DATA ORIGEM  DESTINO PARTIDA  CHEGADA 

TP 0872 16.06.2020 LISBOA BOLOGNA 11H05 14H50 

TP 0833 21.06.2020 ROMA LISBOA 17H05 19H10 

FLORENÇA 

PISA 

 O preço do pacote inclui: Passagem aérea Lisboa/Bologna e Roma/Lisboa, incluindo Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
Transporte com autocarro privado conforme o programa mencionado. As despesas do motorista, estacionamentos e taxas ingressos (ATUAL) nas cidades são 
incluidas; Alojamento em HB (jantar com menu fixo de grupo 3 pratos sem bebidas)- em Pisa em Hotel 4* tipo Grand Hotel Bonanno/Hotel Galilei ou similar; 
em Florença em Hotel 4* tipo Hotel Nil/Novotel ou similar.- em Roma 1 BB+1HB em Hotel 4* tipo Hotel Ergife/Cardinal St Peter’s /Park Hotel dei Massimi ou 
similar. Auriculares para fazer as visitas com as guias ;Entradas - TODOS AS ENTRADAS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DE RESERVA em 
Busseto Museo Giuseppe Verdi - Em Lucca Museo Giacomo Puccini (nota grp max 25 pax) de cada vez - Em Florença Basilica de Santa Cruz- em Roma Museus 
Vaticanos e Basilica de São Pedro ;Jantar em Roma em Restaurante local tipo “Terme del Colosseo” Jantar com show; Guias locais falando português (ou 
espanhol):  Museo Giuseppe Verdi+1HD Lucca + Florença 1HD + em Roma 1HD+1FD; Assistente falando português (ou espanhol):  serviço de Meet&Greet em 
Bologna + durante o jantar em Roma + 1FD no ultimo dia até o aeroporto em Roma; city tax nos hoteis; seguro de viagem. 
Não inclui:Almoços, bebidas, extras, entradas não mencionadas, serviço de bagageiros nos hoteis e gorjetas. 

Preço por pessoa em quarto duplo    (MIN. 35 PAX)                                             1180.00€ 

Suplemento single                                                                                                            150.00€ 


