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A história de Roma abrange mais de dois mil e quinhentos anos, desde a sua fundação lendária em 
753 a.C. Conhecida como “A Cidade Eterna”, uma ideia expressa por poetas escritores da Roma 
Antiga, é considerada um dos berços da civilização ocidental. É, atualmente um dos destinos turísticos 
mais importantes em todo o mundo, não só devido à incalculável imensidade de tesouros 
arqueológicos e artísticos, mas também pelo carisma das suas tradições únicas.  
Para dar uma pequena ideia da importância de Roma, há que referir que se trata da cidade com a 
maior concentração de bens históricos e arquitetónicos em todo o mundo.  
Na zona norte de Roma, encontramos a cidade do Vaticano – o menor estado independente do 
mundo, no qual se encontram a sede da Igreja Católica e residência do Papa. Especial destaque para 
a suntuosa Basílica de S. Pedro, os seus museus com um valioso acervo, incluindo a Capela Sistina, 
onde é possível admirar de perto o trabalho de Miguel Ângelo.  
O seu centro histórico desperta igualmente muitos interesses a nível artístico e cultural.  

Roma não mudou assim tanto desde que foi fundada em 21 de Abril de 753 a.C. Modernizou-se em 
vários aspetos, mas continua a conservar uma magia que faz com que todos os anos seja visitada por 
milhares de pessoas. 

1º DIA – (24 de Abril) 

Comparência no Aeroporto de Lisboa, 02 horas antes da partida do voo para Roma. Formalidades de 
embarque e partida (08h50) em voo TAP com destino a Roma. Chegada prevista pelas 12h15 (hora 
local), desembarque. Transfer para o Hotel Twenty One 4*. Check-in e resto do dia livre. Alojamento. 

2º e 3º DIA – (25 e 26 de Abril) 

Pequeno-Almoço no Hotel Twenty One. Dias inteiramente livres para atividades de carater pessoal. 

4º DIA – (27 de Abril) 

Pequeno-Almoço no Hotel. Check Out até às 12horas. Em hora a informar transfer para o Aeroporto. 
Resto de tempo livre para atividades de carater pessoal. Apesar do check-out ser às 12h00, as 
bagagens poderão ficar na receção até à hora do transfer. Formalidades de embarque e partida às 
20h15 em voo TAP com regresso a Lisboa. Chegada prevista ao Aeroporto de Lisboa pelas 22h20. 
 

PREÇO POR PESSOA (Sem um mínimo de 30 participantes, o preço poderá ser 

alterado) 

 Sócios, Conjugue, Ascendentes e Descendentes em Quarto Duplo ..... 560€ 

 Alojamento em Quarto Triplo …………………………………........................... 525€ 

 Não Sócios em Quarto Duplo.................................................................590€ 

 Não sócio Alojamento em Quarto Triplo ………………………………….......... 555€ 

 Suplemento em quarto individual......................................................... 250€ 
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O PREÇO INCLUI 

 Passagens aéreas Lisboa/Roma/Lisboa em voos diretos TAP, em classe económica.                                                       

 3 Noites de alojamento no Hotel Twenty One **** em quarto Standard, com pequeno-almoço 

incluído. 

 Transfers aeroporto / hotel / aeroporto (sem assistência local). 

 Seguro de Viagem. 

 Taxas de combustível e taxas aeroportuárias (valor a confirmar no ato de emissão). 

 

O PREÇO NÃO INCLUI 

 Taxas hoteleira de turismo no valor de 6€ por pessoa e noite a 

pagar no hotel. 

 Visitas e entradas em Monumentos ou Museus. 

 Despesas de carácter pessoal. 

 Quaisquer outros serviços não mencionados no itinerário. 

 

PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 6 mensalidades, de Novembro de 2018 a Abril de 2019, sendo a primeira 

prestação no valor de 25%, através de desconto no vencimento ou transferência bancária: 

(NIB:  0033 0000 0000 4345 1771 6) 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

 Até 20 de Novembro de 2018 cancelamento sem gastos; 
 De 21 de Novembro de 2018 a 31 de Janeiro de 2019, 50% do valor total da viagem; 
 De 01 de Fevereiro de 2019 até 28 de Fevereiro 2019, 75% do valor total da viagem; 
 De 01 de Março de 2019 100% do valor total da viagem; 

 

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DO CCDTML – PMO III, A PARTIR DA DATA DESTE COMUNICADO 

 

 
P’LA DIREÇÃO 

José Félix 
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