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EXTENSÃO ROMA VERÃO 2019 (COD. RM-EEXA) 

EXTENSÃO ROMA INVERNO 2019-2020 (COD. RM-IEXA) 

POSSIBILIDADE DE APLICAR ESTA EXTENSÃO A TODOS OS NOSSOS 

 ITINERÁRIOS QUE ACABAM/COMENÇAM EM ROMA  

3 DIAS/2 NOITES 

TODOS LOS DIAS DE 01.04.2019 ATE 31.03.2020 

 

1° DIA: Roma (Roma Imperial)  

Pequeno-almoço. Manhã livre. Durante a tarde aproveite a excursão regular (com outros participantes) para descobrir o símbolo 

da cidade eterna: o Coliseu.  

Chegue à Piazza Venezia  num autocarro equipado com ar condicionado e comece a excursão turística de tarde por Roma 

Imperial, onde visitará os pontos de maior interesse turístico. Enquanto passea pela Piazza, maravilhe-se com o magnifico II 

Vittoriano, um impressionante palácio de mármore branco que domina a praça e que pode ser visto de quase todos os ângulos de 

Roma.  

Aproxime-se à à Colina Capitolina para passear pela Piazza del Campidoglio, uma maravilhosa praça do século XVI desenhada 

pelo grande mestre do Renascimento Miguel Ângelo. Delicie-se com a paisagem no Foro Romano e deixe voar a sua imaginação 

a como era a vida no tempo em que Roma foi fundada, aproximadamente 500 a.C.  

Evite as grandes filas graças ao seu bilhete de entrada preferencial e dirija-se directamente ao interior do Coliseu onde  poderá 

ver onde se realizavam as famosas lutas de gladiadores em Roma. Visite com o seu guia o primeiro andar, onde se sentavam 

diferentes classes sociais e admire o cenário onde foram travadas tantas batalhas.  

Alojamento no hotel.  

2° DIA: Roma (Roma Clássica & Museus Vaticanos)  

Pequeno-almoço. O Centro foi desenhado para passear sem pressa, com uma infinidade de ruas revestidas com pedras de 

calçada e praças pitorescas adornadas de cafés animados. Igrejas barrocas, fontes e palácios construídos durante o 

renascimento estão espalhados por todas as zonas, dando um encanto especial à misteriosa Roma.  

Percorra o caminho que leva até á Fontana de Trevi enquanto ouve o seu guia lhe contar a tradição de atirar uma moeda para 

dentro da fonte, e atire uma você mesmo. A lenda reza que, para voltar a visitar Roma, deve lançar uma moeda; lance duas 

moedas se quer apaixonar-se por um italiano/a e para casar-se com um, atire uma terceira moeda! Depois de ter posado para as 

fotografias em frente a esta esplêndida obra-prima, venha passear ate á coluna de Marco Aurelio. Visite depois o Palazzo di 

Montecitorio, um elegante palácio projetado por Bernini que hoje em dia é sede do parlamento italiano. Visite o interior do Panteão 

de Roma e maravilhe-se com o interior do antigo monumento mais preservado da cidade. Oficialmente uma igreja, o Panteão 

contém vários túmulos de italianos ilustres, como o génio renascentista Rafael. Pose para as fotos do lado de fora e em seguida 

vá desde a Piazza della Rotonda ate à Piazza Navona onde pode admirar as esplêndidas fontes esculpidas por Bernini.  

Almoço por conta própria.  

Á tarde, visita aos Museus Vaticanos: esqueça as filas dos Museus Vaticanos, o segundo museu de arte pela sua dimensão e o 

quinto mais visitado no mundo,  alberga a famosa Capela Sistina e as Salas de Rafael. Evite as filas e entre directamente a 

explorar por conta própria algumas das obras-primas mais famosas do mundo criadas por Miguel Ângelo, Rafael, Caravaggio, 

Leonardo da Vinci e muitos outros.  

Pernoite no hotel.  

3° DIA: Roma  

Pequeno-almoço. Fim dos nossos serviços.  

 
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, 

“VERDESICILIA T.O.” garante todas as visitas e passeios mencionados no itinerário. 

As visitas indicadas baseiam-se em excursões regulares existentes. Os clientes terão que deslocar-se por conta própria 

até ao lugar de início da excursão.  

  
 

As visitas indicadas baseiam-se em excursões regulares existentes. Os clientes terão que 

deslocar-se por conta própria até ao lugar de início da excursão. 

 



  

2 

EXTENSÃO ROMA VERÃO 2019 (COD. RM-EEXA) 

EXTENSÃO ROMA INVERNO 2019-2020 (COD. RM-IEXA) 

POSSIBILIDADE DE APLICAR ESTA EXTENSÃO A TODOS OS NOSSOS 

 ITINERÁRIOS QUE ACABAM/COMENÇAM EM ROMA  

3 DIAS/2 NOITES 

TODOS LOS DIAS DE 01.04.2019 ATE 31.03.2020 

HOTEIS OU SIMILARES EM CATEGORIA PRIMEIRA 

Roma         : Hotel Donna Laura Palace**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Diana Roof**** 

HOTEIS OU SIMILARES EM CATEGORIA TURISTA 

Roma         : Hotel Fiamma***  / Rome Garden*** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM  DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 

SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2019-2020 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2019-2020  NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

PREÇOS  POR PESSOA EM CATEGORIA PRIMEIRA 

€ 420,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 165,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

PREÇOS  POR PESSOA EM CATEGORIA TURISTA 

€ 356,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 130,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

O PREÇO INCLUI: 

 Alojamento em hotéis de 3 estrelas Superior/4 estrelas centrais (primeira classe) ou em hotéis de 3 estrelas centrais (Classe 

turística). Quartos standard com casa de banho privada ou duche. 

 Excursão regular de meio-dia (max. 04 horas) com outros participantes na visita a Roma Imperial (Coliseu e Foros Romanos) 

com entrada reservada.  

 Excursão regular de meio-dia (max. 03 horas) com outros participantes na visita a pé pela Roma Clássica  

 Excursão regular de meio-dia (max. 04 horas) com outros participantes na visita aos Museus Vaticanos e Capela Sistina (Coliseu 

e Foros Romanos) com entrada reservada.  

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

 Iva.  

As excursões realizam-se com um guia multilíngue.  

Os clientes terão que deslocar-se até ao lugar de partida da excursão por conta própria.  

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições  

- Bebidas durante as refeições  

- Entradas aos monumentos excepto naqueles indicados 

- Gorjetas aos guias e motoristas 

- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis 

- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas, internet, frigobar, compras, seguro de viagem, etc  

- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui” 

SAIDAS: 

TODOS LOS DIAS DE 01.04.2019 ATE 31.03.2020 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS COMISSIONÁVEIS) 

€ 38,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer hotel Roma-aeroporto Roma em cada sentido (valido TODOS OS DIAS em conexão com o pacote Extensão Roma –

TRF do GRUPO): 


