III Grande viagem das Universidades Seniores

Itália Monumental
RUTIS
24 Junho a 01 Julho 2018
8 Dias / 15 Refeições
Locais a visitar: Roma * Assis * Siena * Florença * Ravena * Veneza *Pádua * Lago de Garda *
Pompeia * Nápoles e Capri

Itália Monumental
IiI Grande Viagem Universidades Seniores RUTIS 2017:
Esta viagem destina-se a alunos, professores, dirigentes das Universidades Seniores. Podem participar
familiares ou amigos desde que acompanhados por um elemento da universidade sénior.
Os alunos podem-se inscrever individualmente ou em grupo.
A viagem terá o acompanhamento de um elemento da RUTIS.
Oferta de um Kit aluno Sénior a todos os participantes.

Informações: geral@flashviagens.com / 225081240 ou www.rutis.pt

8 Dias / 15 Refeições
1º DIA 24 Junho Domingo
PC – PORTO/ LISBOA – ROMA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída com destino a Roma, voos do Porto via
Lisboa. Chegada à “Cidade Eterna”, um verdadeiro museu ao ar livre., assistência pelo Guia acompanhante e almoço em restaurante local.
De tarde, visita a Roma Barroca, conhecendo as fontes e praças que fazem desta 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. No final da visita transfer ao Hotel para Check in Jantar e alojamento.
2º DIA 25 Junho 2ª feira
PC – ROMA – POMPEIA NAPOLES E CAPRI
Pequeno-almoço. Excursão a Pompeia, Nápoles e Capri com almoço incluído. Visita dos magníficos restos arqueológicos de Pompeia,
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano de 79 d.C. De seguida, continuação para Nápoles, a mais típica cidade do
sul de Itália, e breve panorâmica. Por último, navegação até à ilha de Capri, um local desejado por imperadores, reis e príncipes e atual
ponto de encontro da alta sociedade internacional. Regresso ao hotel de Roma. Jantar e alojamento.
3º DIA 26 Junho – 3ª feira
PC – ROMA “Cidade Eterna”
Pequeno-almoço. 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 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.
De tarde, visita panorâmica da cidade de Rómulo e Remo: passeio pelo centro da cidade, passando pela Ilha Tiberina, bairro de
Trasvatere, Praça Veneza com o monumento a Victor Emanuel II, Foros Romanos com a coluna e mercados de Trajano, Coliseu (exterior),
aqui faremos uma breve paragem para foto, Colina do Capitólio com o Palácio Senatório e a Igreja de S.ta Maria de Aracoeli, Basílica de S.ta
Maria, Basílica de S. Joao de Latrão, com o obelisco egípcio, local do circo Máximo, Colina do Palatino, Termas de Caracala, Pirâmide,
Muralha de Aureliano, Castelo de St Ângelo, Sinagoga. Jantar em restaurante local, breve tempo livre junto à Praça Navona e regresso ao
Hotel passando por alguns dos monumentos iluminados de Roma. Alojamento.
4º DIA 27 Junho - 4ª feira PC – ROMA – ASSIS – SIENA – FLORENÇA
Pequeno-almoço. Partida para Assis, pátria de São Francisco, e tempo livre para visitar a Basílica de São Francisco. Almoço. Continuação
para Siena. Tempo livre para conhecer o centro histórico medieval em que se destacam a impressionante Piazza do Campo e a Catedral do
século XII. Continuação para Florença, berço do Renascimento graças ao mecenato da família Medici e um dos centros artísticos e culturais
mais importantes do mundo. Instalação no hotel, Jantar e alojamento.
5º DIA 28 Junho - 5ª feira
PC – FLORENÇA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi, o
exterior do Baptistério, onde poderá admirar as Portas do Paraíso de Lorenzo Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza della Signoria com o
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Palácio Vecchio e um conjunto de estátuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Almoço em restaurante local. Tarde livre para
descobrir a beleza desta cidade e podermos ver com pormenor, o que de mais belo foi visto na visita da manhã. Jantar e Alojamento
6º DIA 29 Junho - 6ª feira PC – FLORENÇA - RAVENA – PADUA
Pequeno-almoço. Partida para Ravena a celebre cidade dos Mosaicos, Almoço em restaurante local e Visita panorâmica da cidade com
entradas incluídas. Museu Arcivescovile ou Cattedra d'Avorio, o Batisterio Neoniano, dos edifícios mais antigos da cidade, a Basílica de S.
Apolinar Nuevo, com mosaicos tão impressionantes que segundo a lenda os fiéis não conseguiam rezar. A Basílica de S. Vital outro cartão
postal da cidade. Continuação para Pádua, instalação no hotel, jantar e Alojamento

7º DIA 30 Junho - Sábado PC – PADUA – VENEZA – PADUA
Pequeno-almoço. Partida para Veneza (30km) Pela manhã, realização de um cruzeiro pela Lagoa Veneziana, onde se encontram as ilhas
mais conhecidas do arquipélago, S. Andrés, o Lido e Murano, para chegar ao coração de Veneza. Durante o percurso poderá admirar a
maravilhosa cúpula de Sta. Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Piazzeta, local de acesso à Praça de San Marcos.
Desembarque e Excursão através da qual poderá desfrutar de um romântico passeio de gôndola pelos canais venezianos e conhecer o
interior da basílica de S. Marcos. Almoço em restaurante local e resto de tarde livre para passear por esta cidade única, construída sobre
118 ilhotas Em hora a indicar pelo seu guia regresso de barco e autocarro de novo ao seu Hotel para jantar e Alojamento
8º DIA 01 Julho - Domingo
MP – PADUA – LAGO DE GARDA - MILAO – LISBOA / PORTO
Pequeno-almoço. Partida até margem sul do Lago di Garda, o maior lago italiano. Encontre Sirmione, uma bela cidade peninsular
conhecida pelos poderes curativos das suas águas termais. Destaque para o Castelo Scaligero, uma fortificação espetacular que contrasta
com o azul do lago e com o verde de Monte Baldo. A sua fachada situa-se numa península que entra pelo lago e une a zona histórica de
Sirmione a terra firme. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar, regresso a Milão e transfer ao aeroporto de Malpensa,
Formalidades de embarque e saída em voo com destino à sua cidade de origem. Voos para o Porto via Lisboa. Chegada.

Fim dos nossos serviços

Preço por pessoa, base quarto duplo de acordo com número de participantes,
Incluindo Pompeia, Nápoles e Capri
40 PAX
35 PAX
Preço base
1.379 €
1.419 €
Taxas
131 €
131 €
Total Pessoa
1.510 €
1.550 €

30 PAX
1.499 €
131 €
1.630 €

25 PAX
1.579 €
131 €
1.710 €

Suplemento para quarto Individual 230€

- Taxas aeroporto incluído, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida.
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20 PAX
1.709 €
131 €
1.840 €

Os preços incluem:
 Voos OK TAP para 35 pessoas base ida e volta em classe económica – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;
TP1921 24JUN
OPOLIS
0630 0730
TP 832 24JUN
LISFCO
0900 1250
TP 809 01JUL
MXPLIS
1905 2050
TP1958 01JUL
LISOPO
2200 2300




Delegado Flash durante toda a viagem de Porto a Porto
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
7 Noites de estadia de acordo com programa, base quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis de
acordo com hotéis indicados ou similares mediante disponibilidade no acto da reconfirmação dos serviços terrestres.
Roma – Hotel Dei Congressi ou similar
Florença – Hotel Gabrielle D´Anunzio ou similar
Pádua – NH Mantegna ou similar
 15 Refeições desde o almoço 1º dia ao almoço ultimo dia nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré
determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
 Guia acompanhante TEMPO
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que
juntamos em anexo;
 Entrega programa personalizado
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens;
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.
Excluindo:
 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.

NOTA:
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou
similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo
hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.
- Apenas é necessário o Bilhete de Identidade, documento com validade mínima de 6 meses à data da chegada do circuito.
- Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de viagem ao
estrangeiro.
Condições de pagamento:
Notas importantes:
- O incumprimento destas condições resultará no cancelamento total da reserva do grupo.
- As datas de depósito e fecho do grupo poderão variar conforme a companhia aérea envolvida.
Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Melhores cumprimentos,
JOSE JOÃO LUZ
Tel. 22 508 12 40 - 91 802 35 34 - jose@flashviagens.com
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