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ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA & 

VENEZA 2018-2020 
(COD. RM-EFS2) 

ROMA-VENEZA - 8 DIAS/7 NOITES 

SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.DEZ.2018 ATE 31.MAR.2020 (EXCETO DE 

20.DEZ.18 ATE 07.JAN.2019 & DE 20.DEZ.19 AL 07.JAN.2020) 

 

Dia 1: Roma 

Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado para o hotel. Alojamento  

Dia 2: Roma Museus do Vaticano 

Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros participantes) aos Museus do Vaticano com pick up no hotel a partir de 06.45 

Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica com a Fonte Nayadi. Da Piazzale Flaminio podemos ver a Piazza del Popolo, 

a antiga entrada norte da capital, com o obelisco egípcio de Ramsés II no centro. Depois, atravessamos as muralhas do Vaticano 

para chegar à entrada dos Museus do Vaticano. Com o guia visitaremos a Galeria do Arazzi, a Galeria Geográfica, para finalmente 

chegar à famosa Capela Sistina com o maravilhoso afresco do Julgamento Universal de Michelangelo. No final do passeio de tempo 

livre para visitar a Basílica de San Pedro. Alojamento 

Dia 3: Roma Clássica e Roma Imperial 

Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros participantes) à Roma Clássica com pick up no hotel a partir das 07.00 

Cruzando Piazza della Repubblica, com a Fonte da Nayadi, guia local, começamos a um agradável passeio pelo centro histórico 

leva a Fonte de Trevi, Coluna de Marco Aurélio, Palazzo di Montecitorio, desenhado por Bernini, o Panteão) , Palazzo Madama, 

sede do Senado da República e da Piazza Navona. Castel Sant'Angelo Bus atravessar e chegar à Plaza de San Pedro, onde haverá 

uma explicação da Basílica de fora. Almoço livre. À tarde visita regular (com outros participantes) da Roma Imperial. Chegamos à 

Piazza Venezia de ônibus ea pé, fomos para a famosa Piazza del Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, onde pode 

desfrutar de uma vista maravilhosa do Fórum Romano. Bus continuar para o Circus Maximus e Aventino Colle. Parar para admirar 

a estátua de Moisés por Michelangelo localizados na Igreja de San Pietro in Vincoli, onde em 5 minutos você chegar ao símbolo da 

Cidade Eterna: o Coliseu (visita interna, o bilhete está incluído no preço) 

Dia 4: Roma - Florença 

Café da manhã no hotel. Transfer por conta própria para a estação de trem. Trem para Florença. Chegada a Florença e transfer 

para o hotel. Resto do dia livre. Alojamento 

Dia 5: Florença 

Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros participantes) da cidade de Florença ao piè (sem pick-up no hotel). 

O passeio começa com a descoberta da cidade a partir de um dos lugares panorâmicos mais bonitos e românticos do mundo: 

PIAZZALE MICHELANGELO, de onde podemos ver toda a cidade velha e as colinas que a cercam. 

Continuamos pelo coração de Florença até a GALERIA ACCADEMIA, onde podemos admirar o David original de Michelangelo, o 

inacabado Prigioni, San Matteo, a Pietà di Palestrina e outras obras-primas. 

Nosso passeio continua pelas ruas de Florença, chegando a DUOMO, onde aprendemos os segredos do Campanário de Giotto, 

descobrimos a beleza do Batistério com as portas de ouro, entre as quais a famosa Puerta del Paraiso e, finalmente, a charmosa 

Catedral. .Resto do dia livre. Alojamento 

Dia 6: Florença - Pisa – Veneza  

Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros participantes) para Pisa (sem pick-up no hotel). Transfer para o ponto de 

partida da excursão por conta própria. 

Nosso passeio começa com um passeio pelas antigas muralhas medievais que nos levam à Puerta de Santa Maria, de onde 

podemos admirar a espetacular Piazza dei Miracoli com suas maravilhas arquitetônicas, e onde o guia nos acompanha para visitar 

a majestosa Catedral, obra prima da arte românica. 

Volte para Florença. Resto do dia livre. Alojamento 

Dia 7: Veneza - Murano, Burano e Torcello 

Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros participantes) da cidade de Veneza a piè (sem pick-up no hotel). 

Partida da praça San Marcos com explicação dos principais monumentos: Basílica de San Marcos, Palácio Ducal, Torre do Sino, 

Torre del Roloj e Procuratie. Então você vai a Santa Maria Formosa e de lá a San Giovanni e Paolo onde o guia falará sobre o 

Panteão de Veneza, as Escolas de Caridade e Capitães de Aventura. Durante o passeio você vai andar no bairro onde viveu Marco 
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Polo. Ele finalmente retorna a San Marcos através da Mercerie Street, uma artéria que liga Rialto e San 

Marcos e o principal local de compras para os venezianos. Na parte da tarde, excursão regular (com outros 

participantes) para as Ilhas da Lagoa: Murano, Burano e Torcello (sem pick up no hotel) 

Partindo de um píer próximo à Plaza San Marcos, embarcaremos em um tradicional barco veneziano para navegar pela lagoa em 

direção ao norte, passando por San Giorgio Maggiore e Lido. Torcello: Torcello é a ilha mais antiga da lagoa veneziana e atravessar 

é como voltar ao passado. Aqui vamos ver o Trono de Átila e a Basílica de Santa Maria Assunta. Burano: pequenos canais, casas 

coloridas e artesãos de rendas de renda definem Burano, nossa ilha favorita na lagoa veneziana. 

Murano: famoso pelo cristal que leva seu nome, em Murano veremos como funcionam os viticultores de uma de suas fábricas 

artesanais.O passeio termina ao lado da Plaza San Marcos. Alojamento 

Dia 8: Veneza 

Café da manhã no hotel. Transfer do ponto mais próximo do seu hotel para o aeroporto de Veneza ou para a estação de trem de 

Veneza. 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..  

ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA & VENEZA 2018-2020 

(COD. RM-EFS2) 

ROMA-VENEZA - 8 DIAS/7 NOITES 

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 

SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.DEZ.2018 ATE 31.MAR.2020 (EXCETO DE 

20.DEZ.18 ATE 07.JAN.2019 & DE 20.DEZ.19 AL 07.JAN.2020) 

 

HOTEIS OU SIMILARES EM CATEGORIA PRIMEIRA 

Roma : Hotel Atlantico****  o similar 

Florença : Hotel Adler**** o similar  

Veneza       : Hotel Amadeus**** o similar 

 

HOTEIS OU SIMILARES EM CATEGORIA TURISTA 

Roma : Hotel Smooth Termini *** o similar  

Florença : Hotel Corona d’Italia*** o similar   

Veneza      : Hotel Spagna*** o similar 

 

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 TURISTA – 3 ESTRELAS 

BAIXA TEMPORADA (01.12.2018-19.12.2018 + 08.01.2019-22.02.2019 + 01.08.2019-31.08.2019 + 01.11.2019-19.12.2019 + 

08.01.2020-14.02.2020 + 02.03.2020-31.03.2020) 

€ 1.310,00 por pessoa em quarto duplo 

€    380,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

MEIA TEMPORADA (01.07.2019-31.08.2019) 

€ 1.415,00 por pessoa em quarto duplo 

€    580,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

ALTA TEMPORADA (23.02.2019-30.06.2019 + 01.09.2019-31.10.2019 + 15.02.2020-01.03.2020) 

€ 1.465,00 por pessoa em quarto duplo 

€    580,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 
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PREÇOS  POR PESSOA EM CATEGORIA PRIMEIRA – 4 ESTRELAS 

BAIXA TEMPORADA (01.12.2018-19.12.2018 + 08.01.2019-22.02.2019 + 01.08.2019-31.08.2019 + 01.11.2019-19.12.2019 + 

08.01.2020-14.02.2020 + 02.03.2020-31.03.2020) 

€ 1.530,00 por pessoa em quarto duplo 

€    480,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

MEIA TEMPORADA (01.07.2019-31.08.2019) 

€ 1.630,00 por pessoa em quarto duplo 

€    670,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

ALTA TEMPORADA (23.02.2019-30.06.2019 + 01.09.2019-31.10.2019 + 15.02.2020-01.03.2020) 

€ 1.710,00 por pessoa em quarto duplo 

€    670,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA & VENEZA 2018-2020 

(COD. RM-EFS2) 

ROMA-VENEZA - 8 DIAS/7 NOITES 

SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.DEZ.2018 ATE 31.MAR.2020 (EXCETO DE 

20.DEZ.18 ATE 07.JAN.2019 & DE 20.DEZ.19 AL 07.JAN.2020) 

O preço inclui: 

- Alojamento em hotéis de 3 estrelas superiores / 4 estrelas perto das estações 

(PRIMEIRA CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas perto das estações (CATEGORIA TURÍSTICA) ocupando quartos standard com 

casa de banho privada ou chuveiro. 

- Buffet de café da manhã diário 

- Bilhete de trem Roma-Florença na 2ª classe, incluindo o transporte de uma mala por pessoa 

- Bilhete de trem Florença-Veneza na 2ª classe, incluindo o transporte de uma mala por pessoa 

  Atenção: uma vez que o bilhete de trem foi emitido, nenhum reembolso será feito em caso de cancelamento 

- Transfer aeroporto - Roma - Hotel Roma em particular 

- Transfer de partida do ponto mais próximo ao hotel do cliente - aeroporto de Veneza ou estação de trem de Veneza (inclui o 

transporte de uma mala por pessoa) 

- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - ver condições de excursão regulares 

  a) De Roma: 

      Museus do Vaticano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os Museus do Vaticano com reserva 

      Roma clássica (meio dia - max 03 horas) 

      Roma Imperial (meio dia - max 03 horas) incluindo entrada para o Coliseu com reserva 

   b) De Florença: 

       Visita de Florença a piè (meio dia - max 03 horas) incluindo entrada para a Galeria Accademia 

       Pisa (meio dia - max 05 horas) - NÃO inclui a entrada da Torre Pendente 

   c) De Veneza: 

       Visita de Veneza a piè (meio dia - max 02 horas) 

       Murano, Burano e Torcello (meio dia - max 04 horas) 

- Iva 

O preço NÃO inclui: 

- Vôos 

- city tax = IMPOSTO DA CIDADE 

- Transfers de / para estações de trem 

- Entradas para os monumentos, exceto as indicadas como incluídas 

- extras pessoais. 

- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços incluídos” 

SAIDAS: 
SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.DEZ.2018 ATE 31.MAR.2020 (EXCETO DE 20.DEZ.18 ATE 07.JAN.2019 & DE 20.DEZ.19 AL 07.JAN.2020) 
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CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 

             A) MUSEUS DO VATICANO DE ROMA 

Inclui: guia local multilíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os Museus do Vaticano com reserva 

Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 

Pick up no hotel a partir de 06.45 horas (se o hotel está localizado no perímetro das Muralhas Aurelianas). Vamos enviar uma 

comunicação diretamente para o hotel do cliente com as informações / horários definitivos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

A excursão não prevê o retorno ao hotel, mas ao ponto mais próximo ao hotel dos clientes. 

             B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA 

Inclui: guia local multilíngue / transporte 

Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 

Pick up no hotel a partir das 07:00. Vamos enviar uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 

definitivos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO. A excursão não prevê o retorno ao hotel, mas ao ponto mais próximo ao hotel dos 

clientes. 

            C) ROMA IMPERIAL-COLISEO DE ROMA 

Inclui: guia local multilingue / transporte / fones de ouvido / entrada para o Coliseu com reserva 

Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 

Pick up no hotel a partir das 12: 30h (se o hotel está centralmente localizado dentro do perímetro das Muralhas Aurelianas). Vamos 

enviar uma comunicação diretamente para o hotel do cliente com as informações / horários definitivos UM DIA ANTES DA 

EXCURSÃO  

         D) VISITA DE FLORENÇA A PÉ DE FLORENÇA 

Inclui: Guia local multilingue / transporte para Piazzale Michelangelo / entrada para a Galeria Accademia 

Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 

Ponto de encontro (o cliente terá que viajar por sua conta para o ponto de encontro): NO EXTERIOR DA ESTAÇÃO DE TREM DE 

SANTA MARIA NOVELLA, EM FRENTE DO BAR REALE AO ENDEREÇO PIAZZA STAZIONE N ° 50 (FLORENÇA) 

Vamos enviar uma comunicação diretamente para o hotel do cliente com as informações / horários definitivos UM DIA ANTES DA 

EXCURSÃO 

          E) PISA DE FLORENÇA 

Inclui: guia asistente multilingue / guia local de Pisa multilingue / transporte / entrada para a Catedral de Pisa 

Não inclui: refeições / entrada para a Torre Pendente de Pisa / outras entradas para os monumentos / tudo o que não é mencionado 

nos preços inclui. 

Ponto de encontro (o cliente terá que viajar por sua conta para o ponto de encontro): NO EXTERIOR DA ESTAÇÃO DE TREM DE 

SANTA MARIA NOVELLA, EM FRENTE DO BAR REALE AO ENDEREÇO PIAZZA STAZIONE N ° 50 (FLORENÇA) 

Vamos enviar uma comunicação diretamente para o hotel do cliente com as informações / horários definitivos UM DIA ANTES DA 

EXCURSÃO 

         F) VISITA DE VENEZA A PÉ DE VENEZA 

Inclui: guia local multilíngue 

Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 

Ponto de encontro (o cliente terá que viajar por sua conta para o ponto de encontro): SOB A TORRE DO RELÓGIO EM PLAZA SAN 

MARCOS 

Vamos enviar uma comunicação diretamente para o hotel do cliente com as informações / horários definitivos UM DIA ANTES DA 

EXCURSÃO 

         G) MURANO, BURANO & TORCELLO DE VENEZA 

Inclui: Assistente multilíngue / transporte 

Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 

Ponto de encontro (o cliente deverá viajar por sua conta para o ponto de encontro): CANTO DA RUA ALBANESI COM O RIBA 

DEGLI SCHIAVONI, AO LADO DO HOTEL DANIELI, A 100 METROS DA PLAZA DE SAN MARCOS. 

Vamos enviar uma comunicação diretamente para o hotel do cliente com as informações / horários definitivos UM DIA ANTES DA 

EXCURSÃO  

 


