
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis seleccionados, Seguro de assistência em viagem e Acidentes Pessoais.  
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluído no programa da viagem, o suplemento de habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite. 
Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formalizar a reserva. A revisão só terá lugar para incorporar variações de preço dos transportes, incluído o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de 
câmbio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da quantia no momento de formalizar a reserva, o resto da importância terá que ser paga pelo menos 15 dias antes do início dos nossos serviços. A excursão só se realiza com O mínimo de 40 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias 
antes do início da viagem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
1º DIA: Origem - Lérida 
Saída dos locais de origem em direcção a LÉRIDA com paragens para o pequeno-almoço (não incluído) Continuação 
da viagem, chegada ao hotel check in, almoço e visita à cidade. Jantar e alojamento. 

 
2º DIA: Encontro no Porto de Barcelona – Embarque até 
Roma - Civitavecchia 
Pequeno-almoço, saída em direcção a Barcelona, chegada e almoço em 
restaurante, tempo livre, continuação da viagem até ao terminal de 
Transmediterrânea no porto de Barcelona. Embarque no Cruise 
Ferry da Grimaldi Lines, com destino a Civitavecchia. Jantar 
Buffet com animação a bordo, Salão com música ao vivo, Piano Bar, 
Discoteca, Casino, Health Center, Lojas, Cafés, Piscina com bar e 
restaurante, Solarium, Jogos de video… Alojamento em camarotes 
duplos interiores. 

 
3º DIA: Civitavecchia – Roma  
Pequeno-almoço Buffet e manhã livre para usufruir das instalações do barco. 
Almoço Buffet e no final da tarde chegada ao porto de Civitavecchia. 
Desembarque e saída até ROMA. Jantar em restaurante da Cidade, de 
seguida visita para um Tour By Night de “ROMA IMPERIAL”…, 
CAMPIDOGLIO, PLAZA VENECIA, COLISEU… Chegada ao Hotel, 
check in e alojamento. 

 
4º DIA: Roma 
Pequeno-almoço e visita com guia oficial  a “La ROMA BARROCA”,  
PANTEON, um dos edificios da Roma antiga melhor conservados, 
FONTANA DE TREVI, VIA DEL CORONARI, PONTE DE 
SANT’ANGELO…, Almoço em restaurante da cidade, visita a 
BASILICA DE S.PEDRO, a maior basílica do mundo, cuja superfície 
supera os 15000 metros quadrados, LA CRIPTA VATICANA, que forma 
um conjunto monumental importante, pelas suas memorias históricas, 
PIAZA DE SAN PEDRO, obra maestra de Juan Lorenzo Bernini. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento 
 
 

5º DIA: Asis – Veneza  
Pequeno-almoço e saída até POMPEIA, encontro com a guia e visita às suas 
ruinas. Almoço num restaurante. Viagem até ASIS…, famosa cidade 
religiosa. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  
 
6º DIA: Asis – Rovigo 
Pequeno-almoço e visita com Guia Oficial, onde se pode admirar a 
BASILICA DI SAN FRANCESCO, O DUOMO e o MONASTERO DA 
SANTA CHIARA… Almoço num restaurante da cidade e continuação da 
viagem até ROVIGO. Chegada ao hotel e check in. Jantar e alojamento. 
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                                                                                           7º DIA: Veneza - Rovigo 

Pequeno-almoço e saída em barco privado até VENEZA. Visita com guia 
oficial ao Centro histórico e a Praça de S. Marco, lugar de 
impresionante beleza, vivido em todas as suas esquinas por turistas. Dos 
importantes edificios destaca-se a beleza desta famosa “PRAÇA”, a  
“BASILICA DE S. MARCO e o PALACIO DUCALE. Também se 
destacam dois característicos cafés: O Florian e o Quadri, estão entre os 
mais famosos locais de Itália… tertulias de artistas… todos os visitantes 
mais importantes que chegaram a VENEZA, frequentaram este local…O 
Quadri foi fundado em 1638 e compete com o Florian pela lista dos 
hóspedes mais famosos e pela distinção da decoração, foi frequentado por 
Stendhal, Dumas, Byron, Wagner e Proust. É “El rendez vous” 
favorito da elite internacional. Almoço num restaurante da cidade… 
Tempo livre e saída até PUNTA SABBIONI/TRANCHETTO, percurso 
em barco particular. Regresso ao hotel em autocarro, jantar e alojamento. 

 
8º DIA –Rovigo – Florênca – Montecatini Terme 
Pequeno-almoço e saída até FLORÊNÇA. Encontro com a guía oficial para visita 
à cidade, famosa pela sua Catedral, o Baptistério, o Campanile del Giotto, 
a Igreja de Santa Crose, a Praça da Signoria e a bonita Ponte Vecchio… 
Almoço num restaurante. Tempo livre. Saída até à zona de MONTECATINI 
TERME… Chegada ao Hotel, Check in. Jantar e alojamento.  
 

9º DIA– Montecatini Terme – Pisa –Mónaco - Niza 
Pequeno-almoço e saída até Pisa, visita com guia oficial a cidade. 
Destacamos entre outros monumentos o Batistério, a Praça do Duomo, 
“Campo dei Miracoli”, A Torre inclinada. Almoço num restaurante. Saída 
ao Principado, finda a visita, continuação ate á vizinha NIZA, acomodação no 
hotel e alojamento. 

 
 
10º DIA – Niza – Figueres - Lérida 
Pequeno-almoço e continuação até Figueres (Girona). Almoço num restaurante 
e continuação da viagem ate Lérida. Chegada ao hotel, Check in, jantar e 
alojamento. 

 
11º DIA - Lérida – Burgos - Origem 
Pequeno-almoço e inicio da viagem de regresso, paragem em Burgos para o 
almoço (inlcuido) e tempo livre para poderem contemplar a sua Majestosa 
Catedral. Continuação da viagem ate aos nossos locais de origem, com 
paragens pelo percurso. Fim dos nossos serviços  


