Capela Sistina, Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro,
de Comboio

Itinerário
Uma excursão exclusiva pensada para pequenos grupos com uma viagem rápida para assim
aproveitar ao máximo o tempo neste escala e descobrir a Roma Vaticana. Uma excursão recomendada
para passageiros que já conhecem Roma e que desejam desfrutar de um dia cultural.
Chegando a Civitavechia com o seu cruzeiro, a nossa equipa de irá recebê-lo identificado com um
cartaz Shore2Shore.
Caminharemos do porto de Civitavechia, junto com um assistente, até à Estação de Comboios de
Civitavecchia para embarcar comodamente num comboio rápido que nos levará, na direção de Roma,
à Estação de São Pedro. A caminhada do porto até à estação é de aproximadamente de 25 minutos
e em menos de 45 minutos chegaremos a Roma através de comboio.
Após a chegada do nosso comboio estará o nosso guia à espera e onde começaremos o passeio
caminhando na direção dos Museus do Vaticano. A entrada será feita através de uma entrada
reservada e sem fila.
O Estado do Vaticano é o menor do mundo, mas abriga inúmeros tesouros. Este passeio será uma
verdadeira experiência, espiritual e cultural. Reservado para quem já conhece Roma e deseja
aprofundar conhecimento sobre o seu partimônio, que é a custódia da Cidade do Papa, ou para
quem sonha em visitar o epicentro do cristianismo.
O nosso guia vai nos levar a conhecer quatro lugares essenciais:
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Museus do Vaticano: Um museu com amplas salas e com obras de arte de todos os tempos, a Galeria
Tapeçaria e a Galeria Mapas, aqui faremos uma pequena paragem para depois continuar com a
nossa visita;
Descobriremos a Galeria dos Candelabros, a Galeria das Tapeçarias, a Galeria dos Mapas, a Sala Pio V
e a Sala Vasari (caso haja muito fluxo de pessoas o próprio museu poderá alterar a ordem dos locais
a visitar);
Entraremos na Capela Sistina, decorada por Michelangelo e mundialmente famosa por ser o local
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onde é realizada a eleição dos Papas. Os artistas mais importantes dos períodos Renascentista e
Barroco contribuíram para a realização deste trabalho único que abriga a famosa Piedade de
Michelangelo, entre outras obras, como a estátua de São Pedro no seu trono, os Baldachin de
Bernini e os túmulos dos Santos João XXIII e João Paulo II (na Capela Sistina é proibido falar, tirar
fotografiase/ ou gravar vídeos); e
Iremos à Praça de São Pedro, projetada pelo grande Gian Lorenzo Bernini, com filas de colunas que
acolhem os fiéis e visitantes como sendo um abraço materno.
Mais tarde, nos despediremos do nosso guia e teremos tempo livre, onde encontrará muitas lojas e
cafés para comer algo típico ou fazer compras e/ou comprar lembranças.
O nosso assistente nos acompanhará de volta a Civitavecchia para a despedida.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CAPELA SISTINA, MUSEUS DO VATICANO E BASÍLICA DE SÃO
PEDRO, DE COMBOIO
PREÇO POR PESSOA: DESDE 38,00 € (INCLUI ASSISTÊNCIA DURANTE TODO O DIA,
TRANSPORTE E GUIA 4 HORAS)
DURAÇÃO: DESDE 8 A 10 HORAS, DEPENDENDO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO NAVIO
EM PORTO.
A ORDEM DOS LUGARES A VISITAR PODE VARIAR SEM AVISO PRÉVIO (MOTIVADA PELAS
HORAS DE CHEGADA, HORAS LOCAIS DE INTERESSE A VISITAR, ETC.)
É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, NO MOMENTO DE EFETUAR A SUA
RESERVA, APRESENTAR/INSERIR DADOS CORRETOS E REAIS
GRUPO REDUZIDO: 35 PESSOAS NO MÁXIMO.
SUPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR JUNTAMENTE COM A RESERVA DA EXCURSÃO
Auriculares (uso obrigatório): 2,50 € por pessoa
Entrada GERAL na Capela Sistina: 24,00 € por pessoa Adulta (reserva da excursão + bilhete de
entrada na Capela Sistina que NÃO é reembolsável)
Será imprescindivel apresentar documento de identificação válido que faça prova da idade, para
qualquer tipo de entrada adquirida
É da inteira responsabilidade do Cliente, no momento de efetuar a sua reserva, apresentar/inserir
dados corretos e reais
Entrada REDUZIDA na Capela Sistina: 13,00 € (reserva da excursão + bilhete de entrada na Capela
Sistina que NÃO é reembolsável), aplicável a:
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Menor entre os 6 os 17 anos;
Estudante menor de 25 anos, portador do Cartão de Estudante Internacional atualizado, Caderneta
Universitária ou outro documento que comprove a matrícula como estudante; e
Grupo de Universitários com idades até 24 anos e com professor, num máximo de 63 e um minimo
de 10 pessoas. OBRIGATÓRIO: Certificado/Autorização da Universidade, incluindo mome e apelido
e data de nascimento de cada estudante, tendo a lista de ser enviada para o e-mail
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info@shore2shore.pt. Professor acompanhante GRATUITO por cada 10 alunos. Os restantes
professores/docentes devem selecionar a Entrada GERAL.

Entrada GRATUÍTA e sem utilização de auriculares na Capela Sistina, aplicável a:
A. Menor de 6 anos;
B. Titular do cartão Icom ("The International Council of Museums") e Icomos ("International Council
of monuments and sites") actualizadas;
C. Portador de deficiência: Imprescindivel apresentar documento que certifique a incapacidade
superior a 74%. O acesso é limitado a cadeira de rodas na Capela Sistina, no caso de reservar um
bilhete para cadeira de rodas, deverá entrar em contato para para o e-mail info@shore2shore.pt para
obter informações adicionais sobre este tipo de bilhete/reserva. Condições estas válidas para
cidadãos e não cidadãos da União Europeia.

NOTA IMPORTANTE: o horário de funcionamento da Capela Sistina é de segunda-feira a sábado das
9hs00 às 16hs00, encerramento às 18hs00, estando encerrada todos os domingos, Todos os
domingos, 1 de janeiro, 11 de fevereiro, 19 de março, 22 de abril, 1 de maio, 29 de junho, 14 e 15
de agosto, 1 de novembro, 25 e 26 de dezembro. Os dias 22 e 25 de abril são feriado nacional,
embora os principais monumentos estejam abertos mas as lojas comerciais estão encerradas.
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO A PAGAR NO LOCAL (dentro do Vaticano)
Entrada na Basílica de São Pedro: 1,50 € por pessoa com mais 6 anos de idade, Gratuíto para
menores de 6 anos de idade. Será imprescindivel apresentar documento de identificação válido que
faça prova da idade e para qualquer tipo de entrada adquirida.
OBSERVAÇÕES
Nível Difícil / Panorâmico / Cultural (excursão em que se caminha o dia todo)
Excursão não aconselhável para pessoas com mobilidade reduzida ou para crianças em carrinho de
bebé
Obrigatório usar roupas adequadas nos locais de culto a serem visitados. Não é permitida a entrada
com roupas decotadas ou acima dos joelhos e/ou ombros descobertos.
Sapatos confortáveis são recomendados.
Proibido entar nos Museus do Vaticano com mochilas, guarda-chuvas e / ou objetos pontiagudos

Informação do desembarque
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Irá encontrar alguns autocarros/navetes/shuttles autorizados pela companhia maritima e/ou pela
autoridade portuária para que possa ir até ao estacionamento (algumas companhias marítimas
podem cobrar por este serviço. Por exemplo, a PULLMANTUR poderá COBRAR 5,00 € a bordo).
Entre nestes autocarros/navetes/shuttles e desça na paragem LARGO DE LA PACE (primeira ou
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segunda paragem, de acordo com a doca de atraque) onde a nossa equipa esperará si. AO DESCER
DOS autocarros/navetes/shuttles a NOSSA EQUIPA ESTARÁ IDENTIFICADA COM UM CARTAZ
SHORE2SHORE.
Em nenhuma circunstância tente caminhar a pé até lá!
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