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saída:

SETEMBRO/2022

Itália - Roma, Assis, Cássia, Siena, Montalcino, 
Florença, Lucca, Pisa, Pádua e Veneza

12 dias

3º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

2º DIA – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

4º DIA – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Roma Vaticano Assis

Quem é que nunca desejou passar suas férias na Itália? Pois é, eis aqui a oportunidade. Neste roteiro nós nos 
propomos a lhes apresentar a Itália do norte.
Começando por Roma, na região do Lazio, seguindo para Assis e Cássia, na Umbria, passando por uma linda 
parte da Toscana, e nela incluindo visitas à Pisa, Florença, Lucca e Montalcino, e, enfim, chegando à Pádua, e 
depois Veneza, no Veneto. Esta viagem de sonhos nos apresentará o que há de melhor na Itália!
Vamos embarcar juntos nela?

Operadora
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- 9 noites na Itália
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®
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Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 
vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 
Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

5º DIA – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

6º DIA – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 
acontece o Palio, a famosa corrida 
de cavalos em volta de uma praça 

medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

7º DIA – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

8º DIA – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 

Siena

Assis Florença

Florença

Montalcino

Cássia
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.380
US$ 4.980

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

10º DIA – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

9º DIA – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.

11º DIA – VENEZA / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

12º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços.

Pádua

Veneza

Veneza

Pisa

Lucca


