
 VIAGEM A ROMA 

08 a 11 de Outubro de 2016 

J
PROGRAMA:

Dia 08/10: Lisboa - Roma

07h00 - Comparência no aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e saída em voo com
destino a Roma às 09h15. Chegada e almoço. De tarde, visita de Roma Barroca, conhecendo as
fontes  e praças que fazem desta  uma cidade especial.  Entre outras  visitaremos a  de  Triton,  a
sempre acolhedora Piazza Navona, a famosa Praça de Espanha, a Piazza Colonna, o Panteão,
Via del Corso, Galeria Alberto Sordi, Pallazo del Quirinale, Piazza del Popolo e a mundialmente
conhecida Fontana di Trevi, onde terá oportunidade de cumprir a tradição de atirar uma moeda
para a fonte para assegurar o seu regresso a Roma. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Dia 09/10: Roma

Pequeno  almoço  no  hotel.  Dia  para conhecer  os  tesouros  de  Roma.  Começamos  com  visita
panorâmica  da  cidade  de  Rómulo  e  Remo:  Praça  Veneza,  Colina  Capitolina,  Av.  dos  Foros
Imperiais, Circo Máximo, Coliseu (exterior) o mais belo anfiteatro romano, Arco de Constantino, etc.
Continuação com visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e a Basílica de São Pedro com
os túmulos dos Papas. 

Os Museus do Vaticano constituem um conglomerado de instituições culturais  da Santa Sé que
abrigam  colecções  de  arte  e  antiguidades  coleccionadas  ao  longo  dos  séculos  pelos  diversos
pontífices  romanos.  A capela  Sistina  está  situada  na  residência  oficial  do  Papa  na  Cidade  do
Vaticano,  a  sua arquitectura  é  inspirada  no Templo  de Salomão do  Antigo  Testamento  e  a  sua
decoração  foi  pintada  por  artistas  da  Renascença  incluindo  Miguel  Ângelo,  Rafael  e  Bernini.  A
Basílica de S. Pedro é o local onde se realizam as mais importantes cerimónias da Igreja Católica, a
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sua construção foi iniciada em 1506 e envolveu artistas como Bramante, Miguel Ângelo, Rafael e
Bernini. Aqui encontra a obra “La Pieta”, a mais delicada escultura do grande Miguel Ângelo, em que
o mármore parece tomar vida. Almoço em restaurante local. 

De tarde visita de Roma Imperial, conhecendo o Coliseu (interior), o ex-libris da cidade, excepção
entre os coliseus pelo seu volume e relevo arquitectónico, era palco de inúmeras atracções da época
como as lutas de gladiadores; o Fórum Romano (exterior), que durante séculos foram o centro da
vida  pública  romana;  o  Circo  Máximo,  inicialmente  utilizado  para  jogos  e  entretenimento  como
corridas de bigas, hoje é um amplo espaço verde utilizado como área de lazer ao ar livre; a Basílica
de Santa Maria a Maior, construída entre 432 e 440, na sua fachada encontra-se a  Bocca della
Veritá, que, segundo a lenda, se fecha na mão de quem não diga a verdade. Jantar e alojamento.

Dia 10/10: Roma - Vale do Tivoli - Roma

Pequeno-almoço. Saída para excursão ao vale de Tivoli onde se encontram os famosos canteiros
de Travertino. Subiremos o Monte Ripoli a fim de alcançar o centro da Praça Garibaldi e admirar o
Castelo Rocca Pia. Entraremos em Vila D’Este, (entradas incluídas) residência do Cardeal Hipólito
II  D’Este,  filho  da famosa Lucrezia  Bórgia.  A residência  decorada com frescos do século  XVI  é
famosa  pelas  suas  Fontes  que  funcionam com a  pressão  natural  da  água.  Regresso  a  Roma.
Almoço em restaurante local. 

De tarde,  visita de Roma Cristã.  Conheceremos a  Basílica de São João de Latrão,  que é a
Catedral do Bispo de Roma e considerada a “mãe” de todas as igrejas do mundo, onde se encontra o
trono papal;  conheceremos ainda a  Escada Santa,  que segundo a tradição católica é a escada
usada por Jesus para entrar na sala de interrogatório com Poncio Pilates antes da crucificação e a
Basílica de São Paulo Fora de Muros, que, reza a tradição, foi erguida no local onde foi sepultado
o apóstolo Paulo, a quem foi consagrada a igreja, e que o seu túmulo se encontra debaixo do altar
maior. Resto  do dia  livre.  Jantar  em restaurante local.  Tempo livre  para  passear  pela Piazza
Navonna á noite. Regresso ao Hotel em autocarro passando pelos locais mais simbólicos de Roma
mas desta vez com uma perspectiva diferente, a de Roma Iluminada. Regresso ao hotel em hora a
combinar. Alojamento.

Dia 11/10: Roma - Lisboa

Pequeno almoço no hotel. Tempo livre para compras e actividades de caracter pessoal. Cerca das
13h00 transporte ao aeroporto de Roma e formalidades de embarque para voo com destino a Lisboa
às 16h10. Chegada a Lisboa às 18h20. Fim dos nossos serviços.

 Preço por pessoa em quarto duplo: 780€ 

 Suplemento em quarto individual: 150€ 

Inclui:
- Passagem aérea ida e volta;
- 3 noites em hotel 3* em meia pensão (sem 
bebidas);
- 3 almoços em restaurante local (sem bebidas);
- Guia local para as visitas conforme programa;
- Guia português da agência a acompanhar 
desde Lisboa até Lisboa;

- Entradas nos Museus do Vaticano;
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(€130) sujeitas a alterações legais até à data de 
emissão dos bilhetes de avião;
- Taxas hoteleiras locais (6€ por pessoa/por 
noite);
- Seguro de viagem com cláusula de 
cancelamento antecipado conforme condições 
em anexo.
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Nota: Preços válidos para um mínimo de 45 pessoas. Caso este número não seja atingido os valores

terão que ser revistos. Não existem quartos triplos.

FICHA DE INSCRIÇÃO:

Nome____________________________________________________________________________

Morada___________________________________________________________________________

Localidade______________________________________________C. Postal __________________-

Telefone _______________________E-mail_____________________________________________

Acompanhante:___________________________________________________________________

Quarto Duplo ___        Quarto individual ___

Plano de pagamento: 
20/06 -  180€ - inscrição na junta de freguesia de Benfica com entrega de cópia de cartão de cidadão
ou BI e NIF;
20/07 – 200€
20/08 – 200€
20/09 – 200€  

Restantes pagamentos: 
- Transferência  bancária para o nib:  0035 0278 0002 2614 9304 7
(obrigatório envio de comprovativo para a agência para o email: portugal-with@portugal-with.pt)
- cheques pré-datados à ordem de: portugal with lda. Os cheques serão debitados nas datas 
indicadas.
- na agência: Praça Rainha D.Filipa nº4A-1600-681 Lisboa (Lumiar)
Não são aceites pagamentos em cartão de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contacto para informações – Telf: 213150242 ou  Telm: 962602601

Desistências:
Se um passageiro ou alguns dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá de pagar todos os
encargos a que a desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 100% do preço da
viagem, dependendo da data da desistência.  Com 60 ou mais dias de antecedência da data da
partida: 30€ por pessoa. 30 dias para a data da partida: 25% do valor total. 15 dias da data da partida
100% o custo será total. Quando se caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a
quantia já paga e os montantes acima referidos. 
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