
Lazer e Tempos Livres

Programa

30 de Junho a 06 de Julho 2012                ROMA e SUL de ITÁLIA       EV: 451.672

Dia 30 (Sábado) - PORTO - LISBOA - ROMA
Comparência dos participantes 2 horas antes nos respetivos aeroportos. Assistência nas formalidades de
embarque por um Delegado da nossa Organização e partida:

VIAGENS / NORTE

embarque por um Delegado da nossa Organização e partida:
PORTO - Partida às 07:10 em avião da TAP Portugal voo TP852. Chegada a ROMA às 11:15.
LISBOA - Partida às 07:10 em avião da TAP PORTUGAL voo TP834. Chegada a ROMA às 10h55.
Receção pelos nossos representantes locais e transporte privativo para o HOTEL ARAN MANTEGNA****
(ou similar). Instalação e panorâmica da cidade. Jantar e alojamento.

Dia 01 (Domingo) - ROMA
Pequeno-almoço no Hotel. Dia inteiramente dedicado à visita desta cidade, com guia local. Dividida pelo
rio Tibre, de um lado as ruínas do Coliseu e do Fórum Romano. Do outro lado o Vaticano e Trastevere,
bairro antigo e típico. Tudo merece destaque, a grandiosidade do Coliseu, a maior estrutura sobrevivente
da antiguidade romana do mundo os Foruns Romanos centro cívico e político do Império o Panteãoda antiguidade romana do mundo, os Foruns Romanos, centro cívico e político do Império, o Panteão,
sugerindo a grandeza de Roma uma maravilha da engenharia, Arco de Constantino, Fonte de Trevi
construída na extremidade de um aqueduto mandado construir sobre a nascente que fornecia água a
Roma, imortalizada no filme “La Dolce Vita” de Fellini, Piazza Navona a mais famosa de Roma. Piazza di
Spagna, etc. Almoço em restaurante local. No final, regresso ao hotel para jantar e alojamento.

Dia 02 (Segunda) - ROMA - NÁPOLES
Pequeno-almoço no Hotel e saída para visita do Museu do Vaticano - 1400 salas do Museu do Vaticano, o
mais complexo do mundo, com esculturas gregas, romanas e etruscas; Capela Sistina com o Juízo Final de
Miguel Ângelo e as quatro salas da Stanze di Raffaello com frescos deste Mestre Almoço em restauranteMiguel Ângelo e as quatro salas da Stanze di Raffaello com frescos deste Mestre. Almoço em restaurante
local. Continuação da viagem até NÁPOLES, uma das cidades italianas mais belas. Breve visita
panorâmica com passagem pelo Palácio Real, Maschi Angioino, Teatro San Carlo, etc. Pequeno passeio
por Spaccanapoli, com as suas ruas coloridas. Instalação, jantar e alojamento no HOTEL RAMADA
NAPLES**** (ou similar).

Dia 03 (Terça) - NÁPOLES - CASTELLAMMARE DI STABIA - SORRENTO
Após o pequeno-almoço no hotel, viagem para Castellammare di Stabia, passagem pelo Gigante
adormecido desde 1944, o Vesúvio, com 1281 metros de altura. Continuação para Pompeia onde em 1738
as escavações encontraram ruas edifícios e até pinturas É considerada um dos achados arqueológicosas escavações encontraram ruas, edifícios e até pinturas. É considerada um dos achados arqueológicos
mais importantes do mundo. Almoço no percurso. À chegada, instalação, jantar e alojamento no HOTEL
MICHELANGELO**** (ou similar).

Dia 04 (Quarta) - SORRENTO - CASTELLAMMARE DI STABIA - RAVELLO - SORRENTO
Pequeno-almoço no Hotel, viagem de dia inteiro pela Costa Amalfitana, uma extensa costa de montanhas
e impressionantes vistas. Passagem por Positano com paragem no miradouro. Continuação para Amalfi
uma das mais antigas Repúblicas marítimas. Os Amalfitanos conquistaram aos árabes o monopólio do
comércio mediterrânico, fundado no séc. X. Entre os testemunhos mais importantes da grandeza de
Amalfi estão as “Tábuas Amalfitanas” um código que reunia as normas do direito marítimo queAmalfi estão as Tábuas Amalfitanas , um código que reunia as normas do direito marítimo que
permaneceu válido por toda a Idade Média. Almoço no percurso. Passagem por Ravello, com o seu
belíssimo “Duomo” e Sorrento, terra da cor e das sereias. Jantar e alojamento no HOTEL
MEDITERRANEO**** (ou similar).

Dia 05 (Quinta) - SORRENTO - ROMA
Pequeno-almoço e viagem de regresso a ROMA. Almoço no percurso. À chegada, instalação no HOTEL
ARAN MANTEGNA**** (ou similar). Em hora a combinar, saída para jantar no Restaurante Meo Patacca,
que será acompanhado de música italiana. Regresso ao Hotel para alojamento.

Dia 06 (Sexta) ROMA LISBOA PORTODia 06 (Sexta) - ROMA - LISBOA - PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo para o Aeroporto de
Roma. Assistência nas formalidades de embarque e partida de todos os participantes às 11:40, em avião
da TAP Portugal - voo TP 841. Chegada a LISBOA às 13h35.
Passageiros do Porto: Formalidades de trânsito e prosseguimento da viagem às 15:50, em avião da mesma
companhia - voo TP 1972 para o PORTO. Chegada às 16:45.



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2)  € 1.285,00;      Q.S. (x1)  € 1.510,00.Custos
Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2)  € 1.395,00;      Q.S. (x1)  € 1.620,00.

Taxas aeroporto: Passíveis de alteração até 20 dias antes da partida (a reconfirmar no momento da 
emissão).

Os preços incluem:

Passagem aérea em Classe Turística no percurso indicadoPassagem aérea em Classe Turística no percurso indicado.
Franquia de 20 Kg de bagagem.
Taxas de aeroporto (€ 192,00), segurança e combustível (sujeitas a alteração).
Programa em autopullman privativo de turismo de acordo com o percurso indicado.
Estadia nos hotéis indicados, ou similares em quartos duplos com banho privativo.
As refeições indicadas nos Hotéis e Restaurantes locais.
As visitas indicadas, acompanhadas de guia local a falarem Português ou Espanhol.
Entradas nos Museus e Monumentos indicados.
Taxas hoteleiras, de serviço e I.V.A.
Seguro Multivagens no valor de € 30 000 00Seguro Multivagens no valor de € 30.000,00.
Acompanhamento e assistência durante toda a viagem por especializado guia da Agência que zelará pela 
boa execução dos serviços.

Exclui:
Refeições não mencionadas, bebidas, telefonemas, lavagens de roupa e demais extras de caráter 
pessoal.
Entradas em Museus ou Monumentos, exceto quando devidamente indicado.
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

O débito será efetuado em 4 prestações nos dias 24 de Abril, 25 de Maio, 25 de Junho e 24 de Julho.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de € 40,00 a título de Taxa de Reserva.

Os interessados devem inscrever-se de 21 de Março a 04 de Abril.

A 10 de Abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Diversos

, j ç
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Lazer e Tempos Livres INSCRIÇÕES FECHADAS


