
   
 

Itália Monumental 2022-2023 
 

Saídas garantidas aos Domingos – Início em Roma  

Jun 18, Jul 17, Ago 13, Set 24, Out 08, Nov 12, Dez 24, Jan 07, Fev 18, Mar 18 / 2023 
 

Requer:  
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Vacinas contra Covid-19 e teste RT-PCR negativo, Seguro Schengen (incluso) 

- Nacionalidade Japonesa, Europeia e demais estrangeiros, devem levar o RNE original valido ou    

  com validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 

- Brasileiros não precisam de visto consular ou vacina contra febre amarela, confira sua  

   nacionalidade.  

Serviços incluídos:  
- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$  

  20.000,00 até 85 anos. Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência  

  familiar. Veja condições: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 

- Traslados e passeios em ônibus turismo  

- 1 mala por pessoa + 1 mochila 

- Guia acompanhante falando português ou espanhol desde Roma 

- 07 noites de hospedagens nos hotéis previstos ou similares com café da manhã 

- 03 refeições mencionadas, sem bebidas 

- Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

 Serviços não incluídos:   
- Passagens aéreas e taxas de aeroportos 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

- Taxa resort se houver, deve ser pago localmente 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

 - Demais itens ou serviços não mencionados. 

Hotéis 3* previstos ou similares: 
Devido aos cancelamentos de eventos, tais como festivais, convenções, eventos esportivos em 

2020 e 2021, que foram adiados para 2022 sem datas definidas até o momento da criação de 

nossos programas, e os contratos com os hotéis que priorizam grandes eventos podem alterar as 

nossas reservas. 

Os hotéis utilizados nem sempre são centrais, devido regras de trânsito, como rodízio de veículos, 

proibição de circulação ou estacionamentos de ônibus nos centros.    

Parte terrestre - preços por pessoa em US$:  
Preços variam conforme a data devida as temporadas.  

Desconto de 20% para acompanhante no mesmo quarto. 
em quarto duplo US$ 1.710,00 - US$ 2.580,00 Em quarto individual 

Adicionais para pacote de refeições, ou passeios opcionais - aproximadamente US$ 170,00 

Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix) = 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão.  

Saldo em 3x, 6x, 9x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard.  

 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf


Programação econômica: 10 dias - Tour ST22056 
 

DIA 1 – Sáb. -  BRASIL – ROMA 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino a 

Roma em voo direto ou com conexão em Madrid, Paris, Zurich, Londres...etc. Reembarcando após 

formalidades de imigração e alfândega. 

DIA 2 – Dom. –  ROMA 

Chegada em Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para descanso ou conheça um pouco desta 

cidade que é um museu ao ar livre, cheio de maravilhosas esculturas, fontes em suas 

encantadoras praças e o lar de alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Sempre que o 

horário de chegada de seu voo permitir, encontrará o seu guia na recepção do hotel no final da 

tarde. Se desejar, você pode fazer um tour opcional: Roma à noite (incluído no PACOTE 

EXCURSÕES e T.I.), para visitar os grandes ícones turísticos como Campo di Fiori, onde você poderá 

saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pantheon e a Fonte de Trevi. 

Acomodação no Hotel Aran Park Occidental ou similar 

DIA 3 – 2ªf. -   ROMA (AD) 

Café da manhã. Começamos o dia com uma visita opcional (incluída no PACOTE EXCURSÕES e 

T.I.), aos Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, poderá conhecer duas das grandes obras 

de arte universal: A Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá do mestre Miguel Ángel. 

Passeio panorâmico com guia local para conhecer a história e as principais construções da 

Cidade Eterna, passando pelo Rio Tibre, Castel Sant'Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo com a 

vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de Caracalla, Morro Celio, San 

Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da República etc ... finalizando no famoso bairro de 

Trastevere. Restante do dia livre. Se desejar, poderá fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 

acompanhados por nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o grande anfiteatro que 

tinha capacidade para 65.000 espectadores, é um Patrimônio da Humanidade e uma das 

Maravilhas do Mundo, completamos nossa visita com uma caminhada para conhecer as praças 

e monumentos mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza del Panteon e Fontana di Trevi . 

Tempo livre e traslado ao hotel. (Jantar incluído no PACOTE REFEIÇÕES e T.I.). 

DIA 4 – 3ªf. -   ROMA (AD) 

Café da manhã. Dia livre para explorar esta cidade maravilhosa. Se desejar, você poderá fazer 

uma excursão opcional com almoço à região da Campânia, visitando Pompéia e os magníficos 

vestígios arqueológicos desta cidade romana interrompida no tempo pela erupção do Vesúvio 

em 79 DC; seguido por uma breve visão geral de Nápoles, navegaremos até a ilha de Capri, um 

refúgio para a alta sociedade internacional. Com locais bonitos como a Marina Grande, as 

falésias, as grutas etc. Retorno e acomodação. 

DIA 5 – 4ªf. -   ROMA - SIENA - SÃO GIMIGNANO - PISA - FLORENÇA (MP) 

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa primeira parada será em Siena. A cidade 

viveu seu máximo esplendor no século XIII, quando tinha a banca mais próspera da Itália. 

Visitaremos o exterior de sua Catedral, seu centro histórico medieval e a praça do Campo com 

seu formato original em leque, onde está localizado o Palácio Gótico da Prefeitura. (Almoço 

incluído no PACOTE REFEIÇÕES e T.I.). Próxima parada, San Gimignano quw conservam  suas torres 

medievais, que foram construídas em conjunto com outras 58 numa espécie de “competição” 

em que as famílias mais influentes tentaram demonstrar o seu poder e riqueza. Continuamos a 

Pisa. Tempo livre para visitar a maravilhosa Plaza de los Milagros. Um impressionante complexo 

monumental que é o testemunho do seu esplêndido passado como potência marítima, onde se 

situa o Baptistério, a Sé Catedral e a famosa Torre Inclinada. Prosseguindo para Florença, jantar e 

acomodação no Hotel Mirage Florência ou similar 

DIA 6 – 5ªf. -   FLORENÇA - VENEZA (MP) 

Café da manhã. Visita panorâmica com guia local ao Duomo de Santa María del Fiore, com sua 

maravilhosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de modelo para Michelangelo fazer a de 

São Pedro no Vaticano, a torre sineira, construída por Giotto, o Batistério com os famosos Os 

Portões do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e seu 

conjunto de estátuas e fontes de grande riqueza artística. Tempo livre para continuar a conhecer 

esta bonita cidade, que foi o “Berço do Renascimento”. (Almoço incluído no PACOTE REFEIÇÕES 

e T.I.). e partida para a região de Veneza, atravessando os Apeninos e a região da Emilia Romagna 

até chegar ao hotel na região de Veneza. Jantar incluído.  

Acomodação no Hotel Smart Holiday ou similar 

DIA 7 – 6ªf. -   VENEZA (AD) 

Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela Laguna Veneziana onde se encontram as 

ilhas mais conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou Murano, entre outras, para chegar, 



navegando, ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de Santa María de la Salud , o 

majestoso exterior do Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de acesso à Praça de São Marcos. 

(almoço incluído no PACOTE REFEIÇÕES e T.I.). Resto do dia livre para passear por esta cidade 

única construída sobre 118 ilhotas. Se desejar, você pode fazer uma excursão opcional na qual, 

além de um romântico passeio de gôndola pelos canais venezianos, e um passeio com nosso guia 

local pela chamada "Veneza Oculta", conhecendo os lugares mais pitorescos desta cidade. 

(Jantar incluído no PACOTE REFEIÇÕES e T.I.).  

DIA 8 – Sáb. -  VENEZA –PÁDUA - LAGO DE GARDA - MILÃO (AD) 

Café da manhã. Partida para Pádua para visitar a Basílica de Santo Antonio, importante centro 

de peregrinação, construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra de arte gótica italiana 

em cujo interior, além de suas excelentes esculturas, estão os restos do santo. Continuação para 

a margem sul do Lago Garda, para Sirmione, uma cidade muito apreciada por suas águas termais, 

desde a época romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, o espetacular selo do 

Castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península que se encosta no lago e conecta o 

centro histórico de Sirmione com o continente. Faremos uma visita panorâmica e um passeio 

opcional de barco no lago (incluída no PACOTE EXCURSÕES e T.I.), para desfrutar da beleza desta 

paisagem natural. Visita panorâmica com guia local, onde veremos os destaques da cidade: 

Castello Sforzesco, Sempione Park, Via Dante, Piazza Cordusio, Galleria Vittorio Emanuele, Piazza 

della Scala, Piazza del Duomo, a obra-prima da arquitetura gótica italiana, um ícone da cidade 

e do país. Acomodação no Hotel Novotel Milano Nord Ca Granda ou similar 

DIA 9 – Dom. -  MILÃO - ...  BRASIL 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário programado traslado ao aeroporto 

para embarque de retorno ao Brasil ou para outra cidade de sua preferência. 

DIA 10 – 2ªf. -  BRASIL 

Chegada. Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

 

NOTA: A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus 

ou por outros motivos que inviabilizem a viagem. conforme especificado em nosso contrato, 

passeios podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio 

ao nosso controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Voos, programa, valores e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 

 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br 
  

  Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 

 

 
  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 

    Roma (+3 horas)     –      Inverno      –      Primavera      –    Verão      -      Outono    

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov  Dez 

Máxima 10°C 12°C 16°C 18°C 22°C 28°C 32°C 31°C 26°C 19°C 13°C 10°C 

Mínima 3°C 4°C 6°C 8°C 11°C 16°C 19°C 19°C 15°C 11°C 6°C 4°C 

http://www.tabitours.com/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336

