GRUPO ITALIA
MAGIC DAYS AGENCIA DE TURISMO
Itinerário
1º Dia - 20 ABR/2020 – Florença > Montecatini Terme
Chegada no Aeroporto de Florença, e transfer para o Hotel em Montecatini Terme.
Hospedagem e restante do dia livre.
2º Dia - 21 ABR/2020 – Montecatini Terme
Café da manhã no hotel, e saída para tour as cidades:
·
Pizza: Torre di Pizza (Passeio Turístico)
Cittadella e Arsenalle Repubblicano (Passeio Turístico)
Campo dei Miracoli (Passeio Turístico)
Palazzo Blu (Passeio Turístico)
Palazzo Gambacorti (Passeio Turístico)
ROTA
·
·
·
·

MONUMENTOS HISTÓRICOS F.E.B
San Rossore: local de treinamento do 1º ESCALÃO DA FEB
Massarosa: 1º Escalão PC FEB
Borgo a Mazzano: Linha Gótica, bunkers e museu
Staffoli: Artefato construído pelos soldados do DP da FEB

3º Dia - 22 ABR/2020 – Montecatini Terme
Café da manhã no hotel, e saída para tour as cidades:
Continuação Rota – seguindo os passos da F.E.B
·
Montecatini Terme: Comando de Inteligência FEB
·
Pistoia: Monumento Militar e museu
4º Dia - 23 ABR/2020 – Montecatini Terme
Café da manhã no hotel, e saída para tour a cidade de:
·
Montese
Museo Storico di Montese (Passeio Turístico)
Rocca di Montese (Passeio Turístico)

Vista externa, paxs que deverao caminhar 200m (subida ingreme).
Museo Augusto Righi (Passeio Turístico)

O Museu Augusto Righi está em obras de renovação (não é possível visitar internamente). Apenas
vista externa.

5º Dia - 24 ABR/2020 – Montecatini Terme
Café da manhã no hotel. Dia livre com ônibus a disposição por 8 horas
- Sugestão de visita a uma vinícola
6º Dia - 25 ABR/2020 – Montecatini Terme
Café da manhã no hotel. Saida para Roma, chegada, hospedagem e restante do dia
livre.
7º Dia - 26 ABR/2020 – Roma >
CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL
1) DIA inteiro em ROMA com ônibus e GUIA em PORTUGUÊS, com ENTRADA
no MUSEU VATICANO e no COLISEO
8º Dia - 27 ABR/2020 – Roma/Pompeya
Café da manhã no hotel.
1) DIA inteiro a POMPEYA com ônibus e GUIA em PORTUGUÊS, com
ENTRADA POMPEYA
9º Dia - 28 ABR/2020 – Roma
Café da manhã no hotel, rooms disponíveis até as 11hrs. Em horário a combinar Dia
livre Chegada no Aeroporto de Florença, .
Valor por pessoa
BASE
Mínimo 20 pagantes









POR PESSOA em APTO DUPLO
A partir de 2.030,00 euros

NOSSOS PREÇOS INCLUEM
8 noites de hospedagem com café da manhã buffet
Acomodação em quartos duplos nos hotéis mencionados ou similares
Ônibus
conforme
especificado
roteiro.
A
cotação
inclui
gastos,
estacionamentos, hospedagem e refeições do motorista quando necessário.
ASSISTÊNCIA TELEFONE 24 HORAS
Maleteiros 1 mala por pessoa in & out em cada hotel
CITY TAXES EM TODOS OS HOTEIS
Seguro Viagem até 69 anos (+69 diferença não incluída)

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Hotel cotizado ou similar

Chegada

Noites

City Tax

Montecatini Terme

Hotel Adua 4* ou similar

20 Apr 2020

5

Inc

Rome

Hotel Ariston 4* ou similar

25 Apr 2020

3

Inc

O PACOTE NÃO INCLUI:
- Serviço de transporte onde não mencionado;
- Voos;
- Almoços, jantares e bebidas no jantares**;
- Entradas onde não mencionado;
- Guias onde não mencionado;
- Gorjetas e despesas pessoais;
- Qualquer coisa não declarada em " O PACOTE INCLUI "
NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM
Parte Aérea, nenhum bilhete aéreo está incluso
Gorjetas nem aos motoristas nem guias;
Extras de caráter pessoal, emergencial e médicas (lavanderia, mini bar, telefonemas, etc);
Entradas não mencionadas.;
Nada que não tenha sido mencionado como incluído
Refeições não mencionadas no itinerário
Bebidas durante as refeições
Documentação pessoal (vistos, passaportes, vacinas, etc)
Passeios mencionados como opcionais
- Como não temos informações precisas sobre os vôos do grupo, informamos que serviços de
transportes e guias/assistentes realizados entre 21h e 06h estarão sujeitos a adicional noturno

Formas de Pagamento:
 25% de entrada e saldo em até 9x iguais no cartão ou boleto
 Sem entrada até 6x iguais no cartão

*Parcelas mínimas de R$ 100*

NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 06 meses a partir da data do embarque.
 Contrato ACVF preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO: Informamos a dificuldade para a conversão das notas antigas de dólares americanos fora
dos Estados Unidos.

• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de acomodação escolhida, e deverão ser convertidos em
Reais ao câmbio do dia do fechamento do pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas especiais.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.

