
VIAGEM A ROMA
21 A 25 FEVEREIRO 2020

TESOUROS DE ROMA E VITERBO



Resultado de 3000 anos de desenvolvimento urbano ad hoc, a paisagem urbana de Roma é um espetáculo emocionante. Ícones
antigos como o Coliseu,o Fórum Romano e o Panteão lembram a idade de ouro da cidade como capital do mundo, enquanto suas
muitas basílicas monumentais testemunham seu papel histórico como sede da Igreja Católica.
Dominando a linha do horizonte, a Basílica de São Pedro é a igreja épica do Vaticano, uma obra-prima da arquitetura
renascentista. Noutros lugares, praças ornamentadas e fontes vistosas adicionam um aspeto barroco às cativantes ruas da cidade.

21 A 25 FEVEREIRO 2020

VIAGEM A ROMA
TESOUROS DE ROMA E VITERBO

1º dia – 21 Fevereiro (6ª feira) – VISEU| LISBOA | ROMA
Em hora a combinar, transporte em autocarro de Viseu, de modo a comparecer no aeroporto de Lisboa às 04h50, para
formalidades de embarque em voo da companhia aérea TAP. Saída pelas 06h50 com destino a Roma. Formalidades de
desembarque. Transfere ao hotel. Durante a tarde visitas à Roma Barroca que compreende a Praça do Povo, Praça de Espanha,
Fonte de Trevi, Panteão, Praça Navona. Jantar e alojamento no hotel Massimo d’ Azeglio 4****
(https://www.romehoteldazeglio.it/)
 
 
2º dia - 22 de Fevereiro (Sábado) - ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Vaticano. Visita ao Museu, Capela Sistina, e Praça e Basílica de S. Pedro. Almoço.
Durante a tarde visita à Roma Medieval que inclui Trastevere, Ilha Tiberina e Bairro Judeu. Jantar e alojamento no hotel.
 
 
3º dia - 23 de Fevereiro (Domingo) - ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Vaticano onde assistiremos à Benção Papal. Almoço. À tarde visita à Basílica de S. Paulo
Fora de Muros, Igreja de São Sebastião (Eucaristia, a reconfirmar), Abadia das Três Fontes e Catacumbas Cristãs. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
 
 
4º dia – 24 Fevereiro (2ª feira) – ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Roma Antiga. Visita ao Coliseu, Fórum Romano e Palatino. Almoço. Durante a tarde visita
à Roma Cristã que inclui a Basílica de S. João de Latrão, Escada Santa, Basílica de S. Maria Maior. Regresso ao hotel. Saída para
visita noturna à cidade de Roma com jantar num restaurante típico com espetáculo.
 
 
5º dia – 25 Fevereiro (3ª feira) – ROMA |LISBOA |VISEU
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Saída em direção a Viterbo para visita ao centro histórico e Catedral. Em hora a combinar
localmente transporte ao aeroporto de Roma (Fiumicino). Formalidades de embarque, para saída no voo TAP pelas 14h50.
Chegada a Lisboa pelas 16h55. Após a chegada transporte em autocarro para Viseu.
 
 
Fim de Viagem
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Quarto duplo

Suplemento quarto individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 30 participantes

1100 €

120 €

• Acompanhamento do Padre José Marcelino Pereira durante
toda a viagem;
 
• Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;
 
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa /
Roma/ Lisboa, em voos regulares TAP com direito a 1 peça de
bagagem com 23 kg;
 
• Transporte em autocarro de turismo Viseu / Lisboa / Viseu;
• 4 noites de alojamento em hotéis de 4*****;
 
• Refeições conforme programa (4 almoços, 3 jantares no
hotel e 1 jantar com espectáculo);
 
• Todos os transportes como indicado no programa;
 
• Guias locais de expressão portuguesa;

O PREÇO INCLUI

• Bebidas às refeições (excepto no ultimo jantar que estão
incluídas);
 
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
 
• Despesas de caráter particular designados como extras.
 
• Gratificações a guia e motorista

O PREÇO NÃO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Carina Cruz
T: 210 536 596   TM :960 477 250
Email: carina@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281

TESOUROS DE ROMA E VITERBO

Para informações e reservas contacte:

• Todas as visitas mencionadas no itinerário (devido a
questões governamentais a ordem das visitas pode ser
alterada mas todas serão garantidas);
 
• Todas as entradas mencionadas no programa;
 
• Todos os impostos aplicáveis;
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 46,00€ (à data de 04/10/2019) – a reconfirmar e atualizar
na altura da emissão da documentação);
 
• Audio-guias;
 
• Seguro Multiviagens;

NOTA IMPORTANTE
A presente cotação está sujeita a reconfirmação  mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. 
Os valores acima representados poderão sofrer eventuais alterações
em  caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de
combustível  e/ou eventuais novas taxas, tendo em conta a atual
conjetura internacional.


