
TP 834 29 MAIO  LISBOA / ROMA 06H25 | 10H20
TP 843 31 MAIO   ROMA/LISBOA 20H25 | 22H30

29 Maio – Sexta-feira Lisboa/Roma

Transporte Santarem/Lisboa em autocarro privado. Assistência nas formalidades de embarque e
partida em voo TAP, às 06H25 com destino a Roma. Chegada prevista às 10H20. Encontro com o
assistente e transporte ao centro da cidade. Às 12H00 almoço em restaurante local. Às 13H00
encontro com o guia para visita de dia inteiro (5 hrs) da “Cidade Eterna”, incluido o Coliseu (visita
externa) cuja construção se deve ao Imperador Vespasiano no ano 72d.c., Circo Massimo, Termas
de Caracalla, Arco de Constantino. Visita a pé de Roma Barroca, visitando a Fontana di Trevi, o
Panteão e a Piazza Navona. Alojamento na Casa per ferie Santa Maria delle Fornaci ou similar.
Jantar em restaurante perto do Hotel.
30 Maio – Sábado/Roma

Pequeno-almoço no hotel. Transporte ao Vaticano. Visita de dia inteiro com almoço (8hrs).
Encontro com o guia. Visita ao Museu do Vaticano, incluindo a Capela Sistina, constituído por mais
de mil salas e galerias com tesouros de arte de valor incalculável, como obras do antigo Egipto,
Grécia, Roma e do renascimento: esculturas, pinturas, tecidos, entre outras preciosidades, e
Basílica de São Pedro, com a cúpula de Miguel Angelo. Almoço em Restaurante local. Visita de
Roma Cristã: Basílica de Santa Maria Maior, Basílica de São João de Latrão e Escada Santa, Basílica
de São Paulo Fora de Muros. Regresso à casa per ferie Santa Maria delle Fornaci ou similar. Jantar
em restaurante perto do Hotel.
31 Maio – Domingo/ Roma

Pequeno-almoço no Hotel. Check-out , entrega das malas no depósito de bagagem do hotel.
Partida a pé para a Praça São Pedro para assistir ao Angelus - Benção do Papa aos domingos
(exceto se o Santo Padre estiver impossibilitado ou fora do pais). Almoço livre. (Opcional, não
incluído no programa) Às 16H00 partida para o aeroporto de Roma. Formalidades de embarque
partida em voo TAP às 20H25 com chegada prevista às 22H30 a Lisboa. Transfere para Santarem
em autocarro privado.

Inclui: Transporte Santarem/Aeroporto de Lisboa/Sanatrem em autocarro privado, Passagem aérea Lisboa/Roma/Lisboa
em voo TAP, com franquia de 1 peça de bagagem por pessoa ate 23 Kg e taxas de aeroporto; Autocarro incluindo
estacionamento, taxas de entrada nas cidades as despesas do motorista no destino , 2 noites em Roma em regime de de
alojamento e pequeno almoço; 2 jantares em restaurante perto do alojamento (sem bebidas incluidas ); 2 almoços durante
o tour ( sem bebidas) , auriculares para as visitas com guia local, Guia local a falar Português 2 dias; Entradas: Museu
Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro; assistente a chegada e partida de Roma; transferes de chegada e partida;
seguro de viagem, acompanhante da agencia durante todo o percurso.

Nota: Taxa de alojamento a pagar localmente 3,50 por pessoa, por noite em Roma. Valor sujeitos a alteração
governamental.
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Informações úteis:

Diferença horária: + uma hora.

Dept. Congressos & Incentivos | GRUPO GEA 

PORTUGAL

Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M

2005-177 Santarém - PORTUGAL

Phone: +351 243333828 | Fax: +351 243371900 | 24H: 

+351 964702081 

Email: congressos@omnitur.pt Web: www.omnitur.pt

IATA 64202390 NIF: 501 453 318

Hotel Duplo Suplemento Single

Casa per Ferie Santa Maria delle Fornaci 820.00 Eur 55.00 Eur

VATICANO

Preço por pessoa: (mínimo 16 pessoas)


