
 

 

A Mítica Roma 
com 

Filomena Barata 

A mítica Roma, uma das cidades mais importantes da Europa, cuja fundação 
remonta a 753 a. C., foi a capital que nos deixou marcas milenares e é ainda 
uma das mais belas cidades para conhecer. 

A cidade dos mais monumentais edifícios de todas as épocas é também a cidade 
das fontes, dos bairros, dos largos e dos gatos. 

Sede do Papado e centro da Igreja cristã, nas suas Igrejas escondem-se, por 
vezes, os remotos exemplares de templos ou edifícios da Antiguidade. 

A Domus Aurea, um dos muitos monumentos que visitaremos, palácio do imperador Nero, 
concentra em si toda a magia de um legado romano que ainda persiste, vivendo através dos 
seus vestígios. 

Mas também visitaremos os Fora imperiais, os centros cívicos da vida urbana, com os seus 
edifícios administrativos e os seus templos.  

Mas também a coluna de Trajano, construída por volta de 112 a 114, localizada em frente ao 
Fórum de Trajano, servir-nos-ão como um marco nessa viagem à Cidade Eterna, onde até o 
Coliseu ainda nos assombra. 

O Porto de Óstia vai receber-nos no local que se deixava banhar, na Época Romana, pela foz do 
rio Tibre e onde desembocava no Mar Tirreno.  Era o porto de Roma, permitindo, até ao século 
IV d. C., escoar mercadorias e receber os produtos de todas as províncias do Império: da Sicília, 
da África, da Sardenha e do Egipto. A Óstia Antiga era uma cidade rica e próspera com as suas 
ruas, prédios de muitos andares, casas abastadas ou domus, termas, teatros, templos, lugares 
de espetáculo, como o seu grandioso anfiteatro, zonas de armazéns para as mercadorias que 
chegavam de qualquer parte do império, e ainda com as suas necrópoles. 

Em Tivoli, recordaremos o monumental complexo palaciano construído, no século II, para o 
Imperador Adriano, deixando-nos inebriar pela sua Arquitetura, pela sua decoração, a que os 
Humanistas atribuíram tanta importância.   

Acompanhe-nos, assim, a ver Roma, o porto de Óstia e a Villa Adriana, bem como o Palácio 
Máximo, um dos quatro polos que constituem o Museu Nacional Romano, edificado perto das 
Termas de Diocleciano! 
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1º dia – 1 Novembro - (5ª feira) - LISBOA | ROMA  

Comparência no aeroporto 72h antes da aprtida para embarque num voo TAP com destino a Roma. 
Chegada e acolhimento pelos nossos serviços locais. Almoço em restaurante local. 

À tarde visita do Parque Arqueologico de Óstia Antiga. Chegada a Roma no final do dia. Alojamento no 
Hotel Starhotels St John 4**** ou similar  

 

2º dia – 2 de Novembro - (6ª feira) – ROMA 

Pequeno almoço e sáida para visitas da cidade de Roma. Visita do Coliseu, Forum Romano, Monte 
Palatino, Foruns Imperiais, Coluna de Trajano. 

Almoço em restaurante local. 

Pela tarde, visita do  Museu Nacional Romano (Palacio Massimo). Regresso ao hotel no final do dia. 
Alojamento. 

 

3º dia – 03 de Novembro - (Sábado) – ROMA | TIVOLI | ROMA 

Pequeno almoço no hotel e saída para visita de Tivoli. Visita da Villa Adriana. 

Almoço em restaurante local. 

De tarde, visita da Villa D’Este. Regresso ao hotel. Saída para jantar de despedida em restaurante com 
animação musical e teatral. Alojamento no Hotel. 

 

4º dia – 04 de Novembro - (6ªfeira) - ROMA 

Pequeno almoço,  check out e saída para visitas do Capitólio e Museus do Capitolio. 

Almoço em restaurante local. 

De tarde, saída para visita da Domus Aurea. Em hora a combinar localmente, transfer para o aeroporto 
de Roma, para formalidades de embarque no voo TAP com destino a Lisboa. 

Fim da viagem. 

 

 

 

 

                                   Quarto duplo                                                              1260€ 

                                   Suplemento quarto individual                                 155€ 

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA (mínimo de 20 participantes) 
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O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

✓ Acompanhamento por parte da 
arqueóloga Filomena Barata 
durante toda a viagem; 

✓ Acompanhamento por um elemento da 
agência durante toda a viagem; 

✓ Passagem aérea em classe económica 
para percurso Lisboa / Roma/ Lisboa, 
em voos regulares TAP Air Portugal 
com direito a 1 peça de bagagem com 
23 kg; 

✓ Alojamento no Hotel Eurostars St. John  
4**** em regime de alojamento e 
pequeno almoço ; 

✓ 4 almoço; 
✓ 1 jantar em restaurante com animação 

musical e teatral;  
✓ Todos os transportes como indicado no 

programa; 
✓ Guias locais de expressão portuguesa 

ou espanhola (conforme 
disponibilidade); 

✓ Todas as visitas mencionadas no 
itinerário; 

✓ Todas as entradas mencionadas no 
programa; 

✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível no montante de 89,30 € (à 
data de 24.11.2017 – a reconfirmar e 
actualizar na altura da emissão da 
documentação); 

✓ Audioguias durante toda a viagem; 
✓ Seguro Multiviagens, 

 

 Bebidas às refeições; 

 Tudo o que não esteja como 

incluído de forma expressa; 

 Despesas de carácter particular 

designados como extras. 

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Teresa Neves 
T: 210 536 596 
Email: teresa@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
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