Roma, Nápoles,
Pompeia
4 DIAS CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Coliseu - Roma

MUSEU DO VATICANO, CAPELA SISTINA, RUINAS DE POMPEIA
DIA 1

LISBOA / ROMA (visita panorâmica à cidade)

Em hora a indicar, partida em avião com destino a Roma. Chegada,
desembarque, seguido de transporte ao hotel. Almoço. Durante a tarde,
realizamos visita panorâmica à “Cidade Eterna” fundada por Rómulo e Remo,
nas margens do rio Tibre, rica em património cultural, artístico e arquitetónico.
Percorrendo Praças e Avenidas cheias de encanto, de Igrejas, Catedrais, Palácios
e Fontes, com destaque para a Praça Veneza, com o eclético monumento a
Vitorino Emanuel, o Fórum Romano, com o Arco de Constantino, Circo
Máximo e o imponente Coliseu. Jantar e alojamento.
- Taxa de turismo da cidade não incluída, obrigatório o cliente pagar diretamente
no hotel.

DIA 2

ROMA (assistência à Audiência Papal, entrada no
Museu do Vaticano e Capela Sistina)

Pequeno-almoço no hotel. Saímos para o Vaticano, com tempo livre
para assistência à Audiência Papal. Almoço. De tarde, Praça e Basílica de São
Pedro, admirando o seu magnífico interior e entrada no Museu do Vaticano
e Capela Sistina. Jantar e alojamento.
- Taxa de turismo da cidade não incluída, obrigatório o cliente pagar
diretamente no hotel.

DIA 3

ROMA / NÁPOLES / POMPEIA

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Nápoles, onde à
chegada realizamos visita panorâmica à capital da Campânia,
admirando a Piazza del Municipio, Castel Nuovo, Palácio
Real, Orla marítima e a velha Nápoles. Almoço. Depois saída
para Pompeia, onde visitamos as Ruinas da antiga Pompeia,
situada no sopé do monte Vesúvio e completamente
destruída na erupção de 79 d.C. Regresso a Roma. Jantar e
alojamento.
- Taxa de turismo da cidade não incluída, obrigatório o cliente
pagar diretamente no hotel.

DIA 4 ROMA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Almoço. Dia completamente
livre para compra de recordações ou atividades pessoais.
Em hora a indicar, transporte ao aeroporto de Roma.
Formalidades de embarque e saída em avião com
destino a Lisboa.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
Inclui: Avião com direito a uma mala por pessoa com 20kg
de bagagem, transferes e excursões em autocarro de
turismo, estadia de 3 noites de hotel, todas as refeições
desde o almoço do 1º ao almoço do 4º dia, entrada no
Museu do Vaticano e Capela Sistina em Roma e Ruínas de
Pompeia, seguro de assistência em viagem, taxas de
aviação, taxas de turismo e IVA.
-Não inclui as bebidas às refeições e taxas de turismo
obrigatórias a pagar diretamente no hotel.

Fonte de Trevi - Roma

Capela Sistina - Roma

