
40 PANAVISIÓN

DIA 1 (domingo) BRASIL - ROMA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar para Roma. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) ROMA
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Almoço 
incluído dependendo da hora de chegada do voo. À 
tarde, incluímos uma visita à barroco de Roma: Es-
cadaria de Espanha, Fontana de Trevi, Panteão, Praça 
Colonna, Praça Navona, etc. Jantar no hotel e aloja-
mento.

DIA 3 (terça-feira) ROMA
Buffet de café da manhã. Apresentamos a capital 
do Tibre com um passeio panorâmico com um guia 
local, de ônibus, conhecendo a Ilha Tiberina e o Tras-
tevere, as colinas de Aventino e o Palatino, o Coliseu, o 
Circo Máximo, ou o Arco do Triunfo de Constantino e 
da Praça de Veneza e o Campidoglio. Almoço no res-
taurante. Pela tarde, Visita opcional aos Museus do 
Vaticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São 
Pedro. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 4 (quarta-feira) ROMA
Buffet de café da manhã. Assistência ao público 
papal (Sempre que for possível e o Papa se encontrar 
em Roma). Em seguida, oferecemos a possibilidade 
de participar de uma excursão opcional interessante 
para visitar as três principais basílicas de Roma, Saint 
María la Mayor (Igreja Espanhola), San Juan de Letrán 
e San Pablo Extramuros, além de uma das catacum-
bas mais importantes. Almoço no restaurante.. Pela 
tarde, tempo livre para passear pela cidade eterna ou 
fazer compras na famosa Via del Corso, Via Condotti, 
etc. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 5 (quinta-feira) ROMA - ASSIS - SIENA  
(Toscana) - FLORENÇA (Excursão de dia inteiro  
visitando Assis e Siena com almoço)
Buffet de café da manhã. Partida para Assis, onde 
visitaremos a Basílica de São Francisco, a mais bela 
de todos seus templos, com afrescos de Cimabue e 
Giotto. Almoço no restaurante.. Partida para a Tos-

cana, com visita a uma de suas cidades mais bonitas, 
Siena, que destaca o Duomo e a Plaza del Campo, em 
forma de concha. Continuamos até Florença. Jantar 
no hotel e alojamento.

DIA 6 (sexta-feira) FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da cidade, 
com guia local: Vamos ver a Catedral de Santa María 
de las Flores, a Plaza de la Signoria; Campanille de 
Giotto, o Batistério e a Ponte Vecchio. Almoço no 
restaurante. Tarde livre com a possibilidade de fazer 
uma visita opcional aos Museus Florentinos. Jantar no 
hotel e alojamento.

DIA 7 (sabado) FLORENÇA-PISA-PÁDUA-VENEZA
(Excursão de dia inteiro com visita a Pisa e Pádua. 
Almoço no restaurante)
Café da manhã buffet e partida para Pisa, chegada e 
visita panorâmica desta cidade toscana que tem um 
conjunto de singular beleza na Praça dos Milagres: a 
Catedral, o Batistério e a exclusiva Torre Inclinada. Al-
moço no restaurante. Continuação para a cidade Uni-
versidade de Pádua, onde sua magnífica Plaza Prato 
della Valle e a Basílica de Santo Antônio. Partida para 
Veneza. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 8 (domingo) ÁREA DE VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado para o 
Praça de São Marcos, faremos um cruzeiro em barco 
através da lagoa e as belas ilhas venezianas. Visita pa-
norâmica com guia local, através da impressio- nante 
Praça São Marcos, com a sua Basílica, a Torre do Reló-
gio, a Ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. 
Visita à fábrica de vidro de Murano. Almoço no restau-
rante. Se desejar, participe de um passeio opcional de 
gôndola pelos canais típicos venezianos. Retorno de 
barco e ônibus privativo para o hotel. Jantar no hotel 
e alojamento.

DIA 9 (segunda-feira) ÁREA DE VENEZA - MILÃO(1)

Buffet de café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto de Milão. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

ITÁLIA BELA
Roma, Assis, Siena, Florença, Pisa, Pádua e Veneza

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas.

• Panorâmicas com guia local de: Roma, Florença e Veneza.

• Excursão de dia inteiro à Toscana visitando Assis e Siena.

• Excursão de dia inteiro para Pisa e Pádua.

• Visita Roma barroca.

• Visita à fábrica de vidro de Murano.

• Cruzeiro pelas ilhas da lagoa veneziana

Datas de saída

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13

n T. Baixa  n T. Alta

Preços por pessoa em $ USA

Em apartamento duplo ............................ 950

Suplemento apart. Individual  .................... 340

n  Spto. T. Alta  ........................................... 80

Desconto média pensão  ........................... -180

Hotéis previstos ou similares

Roma Hotel Fleming 4****   Cidade

Rouge et Noir 4****   Cidade

Florença Delta Florence 4****   Calezano

West Florence  4**** Campi

Veneza Le Terrazze 4**** Villorba

Coliseu (Roma)

Pádua

Florença

Siena Asís

Roma

Veneça

Incluído no passeio

• Guia de acompanhane e assistência desde a 
primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água e / ou vinho).

• Panorâmicas com guia local: Roma, Florença, 
Veneza

• Visitas explicadas pelo nosso guia: Assis, 
Siena, Pisa e Pádua.

• Outras atrações incluídas: Roma barroca. 
Cruzeiro pelas ilhas da lagoa veneziana. Visita 
à uma fábrica de vidro de Murano. Assistência 
para Audiência papal

• Auto-pullman de luxo para todo roteiro com wi-
fi, pedágios e permissões de entrada as cidades

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Taxas de acomodação.

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos com partida de Milão a partir de 
18:00 

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• Às quartas-feiras, a participação na Audiência Papal 
sempre que isso acontece

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO

9  dias  ... a partir de  950 $ USA


