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Voos TAP PORTUGAL :

1º DIA TP 0879 LISBOA: 07H25 ROMA: 11H20

5º DIA TP 0877 FLORENÇA: 19H15 LISBOA: 21H15

Nota: voos/horários sujeitos a reconfirmação

VIAGEM À TOSCANA

30 JULHO A 3 AGOSTO 2023

5 DIAS / 4 NOITES
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1º DIA – LISBOA | ROMA – Visita ao Antigo Gueto Judaico
Comparência no Aeroporto de Lisboa 2H30 antes do embarque.
Assistência nas formalidades de check-in e embarque em voo TAP PORTUGAL, com destino a ROMA.

Chegada ao Aeroporto de Fiumicino.

Desembarque, receção pelo Guia Local e transporte ao centro de Roma, para breve visita panorâmica da Cidade

Eterna. Passagem por alguns dos pontos de maior relevo turístico e cultural da cidade: a Piazza di Spagna com a

sua grande e lendária escadaria, que é uma das mais conhecidas de Roma; a Fontana di Trevi - a fonte mais

famosa de Roma e a maior das suas fontes barrocas; o Panteão, com a sua espetacular cúpula que inspirou

Michelangelo e a Piazza Navona, com as três fontes de Bernini.

O ponto alto do dia, é a visita ao Antigo Gueto Judaico de Roma, um dos mais emblemáticos bairros da cidade

e um dos Guetos Judaicos mais antigos do mundo.

Almoço num dos típicos restaurantes do Gueto Judaico, para apreciar a deliciosa gastronomia judaico-

romana.

Localizado no histórico bairro de Sant'Angelo, perto da Ilha do Tibre e do famoso bairro Trastevere, o Gueto

Judaico de Roma data de 1555, ano em que foi emitida uma bula papal pelo Papa Paulo IV, que ordenou a

construção de um gueto para os cidadãos judeus de Roma.

Nesta altura, o gueto era fechado por portões e com acesso restrito. Os judeus romanos tinham de usar

distintivos de identificação, não podiam fazer negócios e foram desprovidos de ter casas próprias. Somente em

1870, quando Roma foi considerada como parte do Reino de Itália, e fora da alçada dos Papas, este bairro, já

muito degradado, foi reconstruído, libertados os judeus que, apesar de tudo, muitos quiseram ficar no bairro, e

transformado no que é atualmente um dos bairros mais animados da Cidade Eterna.

Visita à Sinagoga, construída em 1904 e cujo valor histórico constitui, um dos importantes ícones de Roma.

Com a sua imponente cúpula, a sinagoga alberga no seu interior, o Museu Judaico de Roma, onde se

encontram: uma galeria antiga em mármore, um salão de festas para celebração dos feriados judaicos, uma

exposição de arte contemporânea e artefactos do quotidiano da época e da cozinha judaico-romano.

Terminada a visita, transporte para o hotel. Check-in e distribuição dos quartos.

Jantar em restaurante local.

Alojamento no Hotel Degli Aranci 4*.

2º DIA – ROMA | TOSCANA – PITIGLIANO “A Cidade do Tufo ou a Pequena Jerusalém”
Pequeno-almoço no Hotel e partida cedo para a região da Toscana, em direção à interessante cidade de
Pitigliano, na Província de Grosseto.
Com pouco mais de 4.000 habitantes, Pitigliano localiza-se na região da Maremma, a meio caminho, entre

Roma e Florença, no cimo de uma rocha íngreme de tufo, a 313 metros acima do nível do mar. A vista sobre a

paisagem verdejante da Toscana, com vales e colinas suaves, as suas casas construídas de tufo vulcânico

vermelho-amarelado, que parecem “nascer” diretamente da rocha, escavada desde a época etrusca, conferem-

lhe um charme inigualável.

Esta encantadora cidade, insere-se nesta região caracterizada pelos chamados “burgos de tufo calcário”,
rochas calcárias, porosas e de baixa densidade, fáceis de serem escavadas.
Este conjunto de burgos é composto pelas cidades de Pitigliano, também conhecida pela “pequena
Jerusalém”; Sorano, também apelidada de “Matera da Toscana” pelos seus edifícios rupestres e Sovana.
Destaque, entre muitos outros, para o seu centro histórico, com os bastiões de uma antiga fortaleza, hoje
ocupados por casas particulares; a Via Zucarelli, rua cujos 11 painéis ilustram e fazem a descrição histórica da
cidade; o antigo Aqueduto Mediceo; a Catedral; a Igreja de Santa Maria, a mais antiga da cidade (séc. XII); o
Palácio Orsini; a cidade subterrânea com um labirinto de tuneis e sepulturas de origem etrusca e o Bairro
Judeu.
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2º DIA – ROMA | TOSCANA – PITIGLIANO “A Cidade do Tufo ou a Pequena Jerusalém” – continuação

À chegada, visita ao Antigo Bairro Judeu de Pitigliano e à Sinagoga.

Com origens num passado remoto, onde a presença etrusca deixou os seus vestígios, Pitigliano é
conhecida como “Pequena Jerusalém” (Piccola Gerusalemme), pela longa presença na cidade de uma
comunidade judaica, protegida pelos senhores do feudo, os condes da abastada Família Orsini, entre
1500 e 1700.
Como resultado das restrições devido às Bulas Papais de 1555 e 1569 do Estado Pontifício e as medidas
Granduca da Toscana em 1570 e 1571, muitas famílias judaicas encontraram refúgio em Pitigliano, onde
se formou a maior comunidade judaica do centro da Itália.
Seguiu-se a Família Lorena, que abriu as portas do gueto. Durante o fascismo, os judeus abandonaram a
cidade e esconderam-se nos campos, ajudados pelos outros habitantes de Pitigliano. Depois da Segunda
Guerra Mundial, a comunidade judaica foi desaparecendo.
Atualmente, apesar de habitada por poucos judeus, a alma judaica e os laços antigos perduram em
Pitigliano. A restauração e conservação dos monumentos judaicos, (Sinagoga, forno de pão ázimo, o
banho ritual, o cemitério, e do Museu Judaico,) a escolha de produzir vinho kosher na adega da
Cooperativa Pitigliano e a fundação da “Pequena Jerusalém”, tem como objetivo manter viva a
interessante história de Pitigliano.

Durante a visita, possibilidade de conhecer os lugares nos quais a comunidade produzia o vinho Kasher e o
pão ázimo, visitar o museu da cultura hebraica ou descobrir como era a sala utilizada para o banho ritual
(Tevilà) realizado em circunstâncias como, por exemplo, aquele da conversão ao hebraísmo, antes do
casamento ou depois do parto.
Tempo livre para almoço (não incluído).

Tarde dedicada à visita ao Palácio Orsini. Construído como Fortaleza pela Família Aldobrandeschi (os

primeiros senhores da Maremma), pertenceu depois à Família Orsini e, atualmente, é a sede da Diocese

de Pitigliano, Sovana e Orbetello.

O Palazzo Orsini alberga 2 museus: o Museu Diocesano de Arte Sacra, com vinte e uma salas, recuperadas

das históricas salas nobres e militares da fortaleza, com tetos e paredes ricamente decorados por brasões e

frescos de figuras como signos do zodíaco. Possui uma valiosa coleção de objetos sagrados, juntamente com

moedas, esculturas em madeira, pinturas,  e tecidos preciosos.

O Museu Arqueológico Cívico da Civilização Etrusca, inaugurado em 1995, numa ala do palácio, inclui uma

exposição de artefactos etruscos, que datam do período arcaico (VII-VI a.C.) encontrados em escavações

na necrópole de Poggio Buco e em Pitigliano.

O Palácio alberga ainda a Biblioteca e o Arquivo Municipal e a Biblioteca e Arquivo histórico Diocesano.

Jantar numa das esplanadas de Pitigliano.

Continuação para o hotel, nos arredores de Pitigliano.

Check-in e distribuição dos quartos.

Alojamento nos Hotéis Sovana Hotel & Resort 4* e Hotel Scilla 3* (mesma gestão).
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3º DIA – TOSCANA – “Vie Cave”: a Cidade Subterrânea de Pitigliano
Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, saída para os arredores de Pitigliano para explorar as “Vie Cave”.
Na província de Grosseto, no sul da Toscana, existe o Parque Arqueológico do Tufo Calcário, uma vasta área
caracterizada pelas Vie Cave, canyons e “túneis” criados naturalmente, há mais de quatro mil anos, no meio de
íngremes paredes de tufo.
As Vie Cave próximo de Pitigliano, são túneis bem sinalizados, até 20 metros de profundidade, escavados no
solo e hoje cobertos pela vegetação. Trata-se de uma autêntica cidade subterrânea, constituída por espaços
esculpidos na rocha subterrânea, quer de forma natural quer através de escavações no tufo feitas há muitos
séculos atrás e utilizados como tumbas etruscas, estábulos, casas antigas, esconderijos e celeiros subterrâneos.

Tempo livre para almoço (não incluído) em Pitigliano.
Oportunidade de apreciar a rica gastronomia da cidade, em boa parte com forte influência de pratos da
culinária judaica, provar o famoso doce sfratti e degustar o delicioso vinho branco de Pitigliano: o Bianco de
Pitigliano Doc, feito à base de uvas trebbiano e Chardonnay.
Regresso ao hotel.
Restante tarde livre para desfrutar das facilidades do hotel e para passeios a gosto pessoal.

VISITA OPCIONAL – TERMAS DE SATURNIA (Mínimo 10 participantes): € 12 por pessoa
Oportunidade que desfrutar de um passeio e banhos nas Termas de Saturnia, com as suas lindas cascatas de
águas quentes.

Jantar livre (não incluído).

Alojamento no Sovana Hotel & Resort 4* e Hotel Scilla 3* (mesma gestão).

Condições gerais conforme publicadas
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4º DIA – TOSCANA – Sovana & Sorano | FLORENÇA

Pequeno-almoço no Hotel e check-out.
De manhã, despedida desta bela região do sul da Toscana, com uma visita a Sovana & Sorano. Estas duas
pequenas e pitorescas cidades de origem etrusca, próximas de Pitigliano, nas margens do rio Lente, deixam-nos
o gosto de voltar à Toscana, pelas incríveis paisagens que ficam na memória dos mais distraídos.
Estão incluídas na rede dos “Burgos mais belos de Itália” e fazem parte integrante dos burgos de tufo.
Caracterizam-se pelas impressionantes encostas de rocha tufácea e pelas heranças históricas em tudo
semelhantes a Pitigliano.

A primeira visita panorâmica é à cidade de Sovana, dominada pela sua torre e muralhas da Roca
Aldobrandesca, construídas no séc. XI para defesa da cidade dos ataques inimigos.
Apesar de possuir vários monumentos da época medieval, a principal atração é a sua grande necrópole etrusca,
que faz de Sovana um dos principais sítios arqueológicos da região.
Passeio pela cidade, cujos pontos de interesse são a sua Catedral (Duomo) construída em homenagem a São
Pedro e São Paulo, a casa do Papa Gregório VII, nascido nesta região, as suas casas típicas de tufo e as suas ruas
floridas e bem cuidadas e as lojas de artesanato local.

Continuação para Sorano. Visita panorâmica desta encantadora cidade, também conhecida pela “Matera” da
Toscana, devido às suas semelhanças com a cidade de Basilicata. Destaque para a sua imponente Fortaleza, o
Arco del Ferrini, com vista sobre o vale do rio Lente; o Palazzo Comitale e a Torre do Relógio; o Museu Cívico, o
Museu Arqueológico e a Igreja Colegial de São Nicolau (séc. XIII). Do terraço do Masso Leopoldino, fortificação
cuja forma faz lembrar um navio, aprecia-se uma bela vista panorâmica sobre a cidade.

Tempo livre para almoço (não incluído).

Continuação da viagem rumo a Florença, onde chegaremos ao final da tarde.
Check-in e distribuição dos quartos.

À noite, saída para Jantar de Despedida em Restaurante local.
Alojamento no Hotel Ambasciatori 4*.

5º DIA – FLORENÇA | LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel e breve visita panorâmica guiada de Florença, a capital da região Toscana e maior
capital artística do mundo. Também conhecida como 'o berço do Renascimento’, é um local perfeito para os
apreciadores de arte. Passagem pelos pontos de interesse cultural e histórico da cidade, tais como: a Catedral
de Santa Maria del Fiore, a maior igreja da Europa; o Batistério com o altíssimo campanilo (campanário)
desenhado por Giotto; a Ponte Vecchio, antiga ponte cheia de ourivesarias e a bonita Piazza della Signoria.
Tempo livre para almoço (não incluído) e passeios a gosto pessoal pela cidade.
Em hora e local a informar localmente, regresso ao hotel para recolha de bagagem e transporte para o 
aeroporto de Florença.
Formalidades de check-in e embarque em voo TAP PORTUGAL, com destino a LISBOA.
Chegada ao Aeroporto de Lisboa. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
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SERVIÇOS INCLUÍDOS

• Passagem aérea Lisboa /Roma e Florença/ Lisboa, em voos TAP PORTUGAL, em classe turística, com 
direito ao transporte de 23kg de bagagem;

• 4 Noites de alojamento nos Hotéis indicados ou similares;

• 4 Pequenos- almoços; 

• 1 Almoço num Restaurante Típico do Gueto Judaico de Roma;

• 3 Jantares  conforme programa (o ultimo é o Jantar de Despedida em Florença);

• Guia Local acompanhante desde a chegada a Roma, no 1º dia, até à saída de Florença no 5º dia 
(idioma: português)  

• Circuito em autocarro de turismo de luxo com Ar Condicionado de acordo com o itinerário.

• Guias locais em Roma, Pitigliano e Florença;

• Entradas conforme itinerário: nas Sinagogas de Roma e Pitigliano e no Palazzo Orsini; 

• Auriculares para as visitas programadas;

• Taxas de Cidade; serviço e Iva; 

• Taxas aeroportuárias (ao valor atual de € 47,15 – sujeito a alterações até à data de emissão dos 
bilhetes;

• Seguro de Assistência em Viagem Multiviagens.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

• Refeições não indicadas; Bebidas às refeições;
• Entradas e visitas não indicadas como incluídas no programa;
• Gratificações a guias locais e motorista;
• Qualquer serviço não mencionado.
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Estadia na Toscana no SOVANA HOTEL & RESORT 4*
Valor
PVP

Em Quarto Duplo 1.365,00€

Suplemento Single 275,00€

PREÇOS

Min. 35 Pessoas

Preços por pessoa:

GRUPO JOAO PINTO COELHO
VIAGEM À TOSCANA

Estadia na Toscana no HOTEL SCILLA 3* (mesma gestão)
Valor
PVP

Em Quarto Duplo 1.330,00€

Suplemento Single 225,00€


