
Documentos Obrigatórios 
 Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade (válido para a viagem). 
 Certificado Digital COVID da UE   
 

Serviços Incluídos 

 Passagem aérea em voos regulares TAP, com direito ao transporte de 20 kg de bagagem (1 mala por pessoa) 

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( 104,54€); 

 Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 

 Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado; 

 Estadia em hotéis de 4* em quarto com banho ou duche; 

 Refeições de acordo com o presente programa de viagem (Pensão completa com menu fixo -  Incluída água 

em jarros) ; 

 Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por guia local a falar espanhol ou 

português (mediante disponibilidade) e acompanhante a falar português durante o circuito; 

 Entradas incluídas:  Florença: Igreja de Santa Cruz, Basílica de Santa Maria la Novella e Catedral de Santa 

Maria dei Fiore| Lucca : Catedral de S. Martino e Igreja de San Michelle | S. Gimignano : Collegiatta | 

Siena : Igreja de S. Domenico (Santa Catarina); 

 Degustação de vinho e produtos locais); 

 Gratificações a guias e motorista; 

 Seguro de Assistência de Acidentes em viagem  

 Mochila  GeoStar. 
 

Serviços não Incluídos 
 Bebidas às refeições, Refeições não mencionadas, bagageiros, entradas em museus e monumentos quando 

não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente 
especificado no presente programa. 

 

Seguro de Saúde 
 Tratando-se de uma viagem por um país da EU deve ser pedido no CRSS ou na Loja do Cidadão o Cartão 

Europeu de Seguro de Doença. 
 

Alteração de Preços 
Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços  vigentes à data da impressão 
deste programa 21/03/2022, e para o mínimo de participantes indicado, pelo que estão sujeitos à alteração que 
resulte de variações no custo de transportes ou dos combustíveis, de direitos, impostos, taxas ou da  
diminuição do número de participantes. 
 

NOTA Este programa poderá estar sujeito a alterações em função de novas  medidas sanitárias que 
possam vir a ser decretadas por Itália e a ordem das visitas poderá ser alterada em função dos horários 
de abertura e/ou encerramento dos locais a visitar.  
 

Centro Cultural e  Desportivo  
dos Trabalhadores da  

Câmara Municipal do Porto 

 

TOSCANA 

Florença, Lucca, Pisa, Volterra, San Gimigniano,  
Siena e Pienza 

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 

Turismo Religioso e Cultural Norte| Av. da Boavista, 1092 | 4100-113 PORTO  
Contactos: 220 129 361/363/364 |  Email: t.religioso@geostar.pt   

RNAVT Nº de registo 1819    |   Capital Social  EUR 42 607 768, 00 |   MATRIC.  CRC Lisboa / NIPC 500 886 113    

Condições da viagem 

5 D
IA

S 

Site | http://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | https://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 

 06 A 10 DE JULHO 2022 

Quarto duplo (mínimo de 31 participantes)             ........................................          1.380,00 € 
Suplemento para Quarto Individual                           ........................................             220,00 € 

Preço por pessoa 

Data limite de inscrições: 2 de Maio de 2022 

 
228 318 210  / secretaria@portoccd.org  

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/certificado-digital-covid-da-ue


ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

06 Julho (Quarta) - Local de Partida / Porto / Lisboa / Florença 
Saída de local e em hora a indicar e transporte em autocarro de turismo ao Aeroporto 
do Porto. Chegada, formalidades de embarque a partida em voo de carreira regular 
com paragem intermédia com destino a Florença. Chegada pelas 11h00. Formalidades 
de desembarque e transporte a restaurante para almoço. Após o almoço, visita 
panorâmica desta cidade única no mundo pela riqueza das suas obras de arte e pela 
sua elegância aristocrática, berço da língua italiana, mãe do Humanismo e do 
Renascentismo. Merece particular destaque a “Piazza della Signoria”, centro da vida 
florentina há mais de dez séculos, onde se poderá ver o “Palazzo Vechio”, a “Loggia 
della Signoria” e a “Ponte Vecchio”, estrutura medieval ocupada pelas famosas 
ourivesarias. Segue-se a visita à Basílica de Santa Maria la Novella (entrada incluída), 
obra dos dominicanos erguida entre os séculos XIII e XV, a Catedral de Santa Maria dei 
Fiori (entrada incluída), também designada por Duomo, onde destacamos a magnífica 
cúpula de Brunelleschi, o campanário e o batistério octogonal, obra de Ghiberti, com 
as suas portas de bronze a que Miguel Ângelo chamou “Portas do Paraíso”, a Igreja de 
Santa Cruz (entrada incluída), datada de 1294, com frescos de Giotto, e onde se 
encontram os túmulos de Miguel Ângelo, Maquiavel, Galileu, e do compositor Rossini,  
o Palácio Pitti, na margem do Rio Arno, protótipo do estilo palaciano renascentista, e a 
Igreja de S. Lourenço, com a Capela dos Médici, uma das maiores e certamente a mais 
antiga de Florença, edificada no século IV. Para além da magnífica estrutura 
arquitetónica podemos observar obras de arte de artistas italianos de renome. Entre 
as visitas, poderemos apreciar o Mercado Novo, também designado por Mercado da 
Palha, que data de meados do século XVI. Transporte ao hotel no fim das visitas. 
Instalação, jantar e alojamento.   
 

07 Julho (Quinta) - Florença / Lucca / Pisa 
Pequeno almoço no hotel e continuação das visitas que não foram feitas no dia 
anterior. Almoço em restaurante local. De tarde, partida com destino a Lucca. 
Chegada e visita desta pequena cidade, cujas muralhas de 12 metros que circundam o 
centro histórico chamam de imediato a atenção. A cidade foi fundada no local onde 
existia um antigo anfiteatro romano, por isso tem um formato ovalado. Visita à 
Catedral de San Martino (entrada incluída) e à Igreja de San Michele in Foro (entrada 
incluída), que misturam os estilos românico e gótico; à Torre delle Ore com os seus 
50m de altura e à Piazza del Anfiteatro, com os seus múltiplos cafés e restaurantes. 
Em hora a indicar, viagem com destino a Pisa. Chegada. Instalação no hotel, jantar e 
alojamento. 
 

08 Julho (Sexta) - Pisa / Volterra 

Pequeno almoço no hotel e saída para visita da cidade, com especial destaque para 

com especial destaque para o Campo dei Miracoli, onde se pode admirar a Catedral 

Românica, o Baptistério, construído em mármore de cores alternadas, a Torre Inclinada 

e o Campo Santo. Após a visita, saída com destino a Volterra. Chegada a esta cidade 

conhecida pelos etruscos como Velathri, a sua origem remonta à pré-história. Almoço 

em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da cidade medieval, com as suas ruas 

estreitas, muros altos, casas torre, palácios e igrejas. Visita a um Castelo/burgo 

Medieval com degustação de vinho. No fim das visitas transporte ao hotel. Instalação, 

jantar e alojamento. 
 

09 Julho (Sábado) - Volterra / San Gimignano / Siena  
Pequeno almoço no hotel e saída com destino a San Gimignano. Chegada e visita desta 
pitoresca cidade, onde se podem avistar as 14 torres erguidas entre os séculos XI e XIII, 
por famílias rivais como símbolo de poder nos tempos conflituosos da Idade Média. A 
maior torre é a “Torre Grossa”, com os seus 54m de altura, situada entre o Palazzo 
Comunale e a Collegiata de Santa Maria Assunta (entrada incluída). Visita das pequenas 
ruelas, com as suas fontes, pequenas praças, a visita da Catedral românica do século XII 
e o Palazzo Podestà, a Câmara Municipal na atualidade. Almoço em restaurante local e 
partida com destino a Siena. Chegada e visita panorâmica da cidade, cidade toscana 
medieval. Visita à Igreja de S. Catarina (entrada incluída). Tempo livre para visitar a 
Piazza del Campo, em forma de concha, que é uma das mais belas praças medievais da 
Europa. No fim da visita, transporte ao hotel. Instalação, jantar e alojamento.  
 

10 Julho (Domingo) - Siena / Pienza / Florença / Lisboa / Porto / Local de Partida 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar, saída com destino a Pienza. Chegada e 
panorâmica desta cidade renascentista, que domina o Val d’Orcia, entre suaves colinas 
e deslumbrantes panoramas. Esta encantadora cidade é conhecida sobretudo por ser a 
cidade natal de Enea Silvio Piccolomini, que depois foi o Papa Pio II. Continuação da 
viagem com destino a Florença. Almoço em restaurante no percurso. Chegada a 
florença e transporte ao aeroporto para partida em voo regular com destino ao Porto 
em voo com ligação em cidade intermédia. Partida de Florença pelas 19h00 e chegada 
ao Porto pelas 00h30.  

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 
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