
ALTA TEMPORADA 2022
PORTUGUÊS

Saídas regulares garantidas, a melhor 
maneira de descobrir a Itália

Diversas opções de viagem  
a partir de 3 até 16 noites

Cidades mundialmente famosas, como Roma, 
Florença e Veneza, passando pela Toscana, a 

região dos vinhos, os Lagos do Norte,  
e ainda a região Sul, com a costa de Sorrento, 

a Sicília e a Apúlia

Hotéis selecionados e cozinha típica italiana

Trabalhamos somente com guias  
profissionais altamente qualificados

Nosso produto Fantasia  
é garantido em Português

Todos nossos tours são operados pela Carrani

TOUR COMPLETO  
COM GUIA 

ACOMPANHANTE 
POR TODA ITÁLIA

stay connected

Carrani Latam

https://linktr.ee/carranilatam
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LAZIO 
Roma: Centro Histórico, Propriedades da San-
ta Sé e Basílica de São Paulo Extramuros

Tivoli: Villa Adriana

Tivoli: Villa D'Este

Cerveteri e Tarquinia: Necrópoles Etruscas

TOSCANA
Florença: Centro Histórico

Pisa: Piazza del Duomo

San Gimignano: Centro Histórico

Siena: Centro Histórico

Pienza: Centro Histórico

Vale de Orcia

Vilas e Jardins dos Médici na Toscana

CAMPANIA
Nápoles: Centro Histórico

Caserta: Palácio Real do Século XVIII, com o 
Parque, o Aqueduto de Vanvitelli e o Conjunto 
de San Leucio 

Pompéia, Herculaneum e Torre Annunziata: Zo-
nas Arqueológicas

Amalfi: Costa Amalfitana

Cilento: Parque Nacional do Cilento e do Vale 
de Diano e as cidades gregas de

Pesto, Vélia e Padula

VENETO
Veneza e sua Lagoa

Verona: Cidade

Vicenza: Centro urbano de Vicenza e as Villas 
de Paládio do Vêneto

Pádua: Jardim Botânico

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdob-
biadene

EMILIA ROMAGNA
Ferrara: Cidade do Renascimento, e o seu Delta 
do Pó

Ravena: Monumentos Paleocristãos

Módena: Catedral, Torre Civica e Piazza Grande

UMBRIA
Assis: Basílica de São Francisco e outros Sítios 
Franciscanos

LIGURIA
Porto Venere, Cinque Terre e as Ilhas (Palmaria, 
Tino e Tinetto)

Génova: Le Strade Nuove e o sistema dos Pa-
lazzi dei Rolli

LOMBARDIA
Milão: Igreja e Convento Dominicano de Santa 
Maria delle Grazie com “A Última Ceia” de Le-
onardo da Vinci

Arte Rupestre do Vale Camonica

Crespi D'Adda: Vila de operários

Mântua e Sabbioneta

Monte San Giorgio

Caminho-de-ferro Récio na Paisagem da Albu-
la e da Bernina

SICÍLIA
Agrigento: Zona Arqueológica

Piazza Armerina: Villa Romana de Casale

Ilhas Eólias: Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, 
Filicudi, Alicudi e Panarea

Val di Noto: Cidades do Barroco Tardio

Siracusa e a Necrópole Rochosa de Pantalica

Monte Etna

Palermo árabe-normanda e as Catedrais de 
Cefalù e Monreale

SARDEGNA
Barumini: “Su Nuraxi”

BASILICATA
Matera: O Sassi di Matera é o centro histórico 
da cidade de Matera

FRIULI VENEZIA GIULIA
Aquileia: Zona Arqueológica e Basílica Patriar-
cal

MARCHE
Urbino: Centro histórico

PIEMONTE
Paisagem vinícola do Piemonte: Langhe-Roero 
e Monferrato

Residências da Casa de Saboia

Ivrea cidade industrial

PUGLIA
Alberobello: Trulli 

Castel del Monte

Sacri Monti do Piemonte e da Lombardia

Obras venezianas de defesa dos séculos XV  
a XVII: Stato da Terra – Stato da Mar ocidental

Sítios palafíticos pré-históricos em redor dos 
Alpes

Dolomitas

Longobardos na Itália. Locais do poder (568-
774 A.J.)

Florestas primárias de faias dos Cárpatos e de 
outras regiões da Europa

PATRIMÔNIO MUNDIAL UNESCO 
NA ITÁLIA
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Ponto de encontro e horário:
Fantasia com saída de Roma do Hotel St. Martin às 7:15

Os tours incluem:
 » Transporte em ônibus Gran Turismo
 » Guia acompanhante em português
 » Hospedagem em hotéis de 4 estrelas ou 3 estrelas de 
acordo com sua escolha
 » Refeições como indicado no itinerário (por favor, infor-
me-nos no momento da reserva, em caso de qualquer 
alergia ou restrição alimentar) 
 » Bilhete de entrada à área arqueológica de Pompéia 

“Sem Fila” (quando indicado no roteiro)
 » Bilhete de entrada para os Museus do Vaticano e Basíli-
ca de São Pedro “Sem Fila” (quando indicado no roteiro)
 » Visitas panorâmicas mencionadas no programa com 
guia local (Roma, Florença, Veneza, Pompéia, Capri, Pa-
lermo, Siracusa, Agrigento, Bari, Matera, Lecce)
 » Entradas nos locais arqueológicos durante o percurso 
do Fantasia Siciliana, Fantasia Mediterrânea e Fantasia 
Toda Itália
 » Bilhete de entrada para o Castel del Monte (Fantasia 
da Puglia)
 » Bilhete de entrada à Basílica de San Marco em Veneza 

“Sem Fila” (quando indicado no roteiro)
 » Visita a Gruta Azul na ilha de Capri (quando indicado no 
roteiro)
 » Porterage incluído somente durante o tour na Sicília e 
na Apúlia

Os tours não incluem:
 » Gorjetas de qualquer tipo ou extras de caráter pessoal 
 » Porterage 
 » Bebidas
 » Entradas em monumentos ou museus quando não 

mencionadas no roteiro
 » Taxa de hospedagem segundo as indicações de cada 

Município
 » Tudo que não esteja expressamente mencionado como 

item incluído no programa

Serviços de traslados:
Somente o tour Fantasia 8 Dias / 7 Noites inlcui o traslado 
de chegada e saída 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA OS ROTEIROS DE TODOS OS 
CIRCUITOS PODEM SER MODIFICADOS OU INVERTIDOS 
SEM AVISO PRÉVIO

Informamos a todos os clientes que as tarifas não in-
cluem as taxas municipais. As taxas deverão ser pagas 
em cada cidade pelos passageiros, em dinheiro, direta-
mente ao hotel. O valor por pessoa/diária varia de acordo 
com a categoria do hotel e a cidade.

Aviso Importante: em caso de perda ou dano dos fones 
de ouvido teremos que cobrar 55 € por dispositivo.

todos os preços são por pessoa

As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem 
o serviço e o IVA corrente aplicável. Todos os preços 
estão sujeitos a alteração automática sem aviso prévio 
devido ao aumento do IVA, taxas locais ou taxa de con-
gestionamento de ônibus não comunicadas no momento 
da liberação deste catálogo.

hospedagem nos hotéis mencionados ou 
similar

Política de Cancelamento:
 » Sem custos - até 15 dias antes da data de saída
 » 10% do valor total da viagem se o cancelamento ocor-

rer entre 14 e7 dias antes da data de saída
 » 25% do valor total da viagem se o cancelamento ocor-

rer entre 6 e 3 dias antes da data de saída
 » 50% do valor total da viagem se o cancelamento ocor-

rer entre 48h e 24h antes da data de saída
 » 100% do valor total da viagem se o cancelamento ocor-

rer 24h antes da data de saída ou no-show 

São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira. 

Informações importantes antes de  
reservar nossos circuitos Fantasia

Porque os nossos circuitos Fantasia são 
únicos e adorados pelos clientes?

Estilo italiano Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procu-
ram uma verdadeira experiência local.

Fantasia opera em inglês e em espanhol/português.

Em inglês o 
português e 
espanhol 

Prezamos muito pela qualidade da comida servida durante 
os tours, queremos sempre dar o melhor para os nossos 
clientes.

Cuidado espe-
cial à qualidade 
da comida 

Disponibilizamos para nossos clientes wi-fi a bordo, para 
que sempre possam ficar conectados com seus familiares 
e amigos.

Wi-Fi a bordo!

Há muito espaço para esticar as pernas, nos ônibus Fanta-
sia by Carrani.Conforto em viajar

Todos os nossos tour líder e guias são profissionais alta-
mente qualificados com muita experiência. 

Guias locaís e tour 
escorts expertos

Joias da Unesco
A Itália tem 55 atrações na lista do Patrimônio Mundial da 
UNESCO. Itália é o 1º país do mundo com o maior núme-
ro de patrimônio "cultural".

Melhor  
acomodação

Os nossos clientes recebem fones de ouvido para que 
possam acompanhar claramente as informaçoes ofereci-
das pelo tour líder e guias locais. 

Fones de ouvidos

Melhor relação  
qualidade/preço

Os Fantasia são muito acessíveis e oferecem a melhor 
relação preço e qualidade.

ROMA - Hotel St. Martin 4*
VENÉCIA - Hotel Delfino 4*, 
situado en Veneza Mestre
FLORÊNCIA - Hotel Raffaello 4*
SORRENTO - Hotel 
Michelangelo

CAPRI - La Bougainville 4*
BARI - The Nicolaus 4* o Hi 
Hotel Bari 4*
ALBEROBELLO - Trulli 
Holidays Resort 4*
LECCE - Delle Palme 4*

PALERMO - Mercure 4*
AGRIGENTO - Della Valle 4*
RAGUSA - Poggio del Sole 4*
AREA TAORMINA - Olimpo le 
Terrazze 4*

Estadías en hoteles seleccionados 

Upgrade opcional para hospedagem 
em Veneza ilha.
 
Quer passar duas noites inesquecíveis na romântica  
Praça de São Marcos?  Aproveite essa oportunidade de 
ficar hospedado no Hotel Savoia & Jolanda, 4* localizado 
perto da Piazza San Marco e do Grand Canal. O jantar 
não está incluído, mas caso queira jantar no restaurante 
do hotel, você terá um desconto especial 20%. Para 
quem quiser jantar em restaurantes próximos ao hotel, 
consulte com o gerente de A&B  a lista dos restaurantes 
que são parceiros do hotel Savoia & Jolanda e oferecem 
um desconto de  10%.
Observação Importante:
Os upgrades para quarto single estarão disponíveis de 
acordo com a disponibilidade do hotel
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COVID-19 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO

VOLVEMOS A VIAJAR, 
SEGUROS

Utilize as portas corretas 
de entrada e saída do 
ônibus 
Suba pela porta da frente 
e desça pela porta dos 
fundos do ônibus..

Fornecemos fones de 
ouvido descartáveis.
Guarde durante todo o 
passeio.

Utilize apenas os assentos 
designados. 
Membros da mesma 
família podem sentar-se 
juntos.

Mantenha o 
distanciamento social.
Pelo menos 1 metro de 
distancia .

Mantenha as mãos limpas 
e higienizadas.
Temos álcool gel no 
ônibus se precisar

HOTEL

Hotéis
Nossas Hotéis 
cuidadosamente 
selecionadas também 
revisaram seus protocolos 
de higienização e limpeza 
tornando-os ainda mais 
rigorosos.

Medidas de Higienização .
Todos os nossos veículos 
são cuidadosamente 
limpos e higienizados com 
frequência.
A higienização é feita todos 
os dias antes e depois de 
cada serviço

Uso de máscaras durante 
todo o tour.
Caso não o tenha uma, 
podemos fornecer sem 
custo.

Verificações de 
temperatura.
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ÍNDICE DOS ROTEIROS

Fantasia 12 DIAS / 11 NOITES
ROMA > ROMA | 9 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos  
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

20

Fantasia Lagos do Norte [4 DIAS / 3 NOITES]
MILÃO > MILÃO 

Milão > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione >  
Riva del Garda > Verona > Milão

22

Fantasia 5 DIAS / 4 NOITES
ROMA > ROMA | 4 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma

12

Fantasia 4 DIAS / 3 NOITES
ROMA > VENEZA | 3 REFEIÇÕES 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza

10

Fantasia 11 DIAS / 10 NOITES
ROMA > ROMA | 8 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos  
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

18

Fantasia 10 DIAS / 9 NOITES
ROMA > ROMA | 7 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos  
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

16

Fantasia 8 DIAS / 7 NOITES
ROMA > ROMA | 4 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma

14

Contactos 39

Modalidade de Trabalho 38

ÍNDICE DOS ROTEIROS

Fantasia Siciliana [7 DIAS / 6 NOITES]
PALERMO > TAORMINA | 7 REFEIÇÕES

Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina >  
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina

28

Fantasia Mediterrânea [11 DIAS / 10 NOITES]
ROMA > TAORMINA | 11 REFEIÇÕES

Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Sa-
line della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa >  
Taormina

30

Fantasia Toda Itália [17 DIAS / 16 NOITES]
ROMA > TAORMINA | 15 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vin-
hos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > 
Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 

32

Fantasia Roma y Puglia [9 DIAS / 8 NOITES]
ROMA >BARI > LECCE | 5 COMIDAS

Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Otranto > Lecce> Roma

26

Upgrade opcional - Hotel em Veneza ilha 
Aproveite essa oportunidade de ficar hospedado no Hotel Savoia & 
Jolanda, 4* localizado perto da Piazza San Marco e do Grand Canal.  

36

Fantasia da Puglia [6 DIAS / 5 NOITES]
BARI > LECCE | 5 REFEIÇÕES

Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Otranto > Lecce

24

Fantasia Sonho Mediterrâneo: Itália - Espanha  
[16 DIAS / 15 NOITES]
ROMA > MADRID | 7 REFEIÇÕES

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Barcelona > 
Madrid > Cordoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid 

34
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SOMENTE COM CARRANI

 » Almoço na praça Santa Croce, no coraçao de Florença

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

 
4 DIAS / 3 NOITES 

Roma · Veneza
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 

· 3 Refeições ·

Siena

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Hospedagem gratuito para crianças até aos 6 anos compartindo o quarto com os pais
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas

Prosciutto di Parma 

Florença

Assis

ROTEIRO

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

DIA 1 
Roma · Assis · Siena · Florença (J)
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel St. Martin de 
ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tem-
po livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada 
de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a famosa 
Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de 
Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluí-
do). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, 
vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, 
cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma 
das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde 
se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa 
viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar 
e hospedagem.

DIA 2 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már-
mores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica 
a transição da arte de Florença do medieval ao Renasci-

mento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo 
da riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII 
e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhue-
ta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Ba-
tistério, construção romana famosa pelas suas portas de 
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada 
por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, 
edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de 
Santa Croce que se localiza em uma das praças mais anti-
gas da cidade. Almoço em um típico restaurante toscano 
em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma 
visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu 
conservar numerosas provas do seu passado grandioso 
de antiga República Marinaia e de cidade universitária. Vi-
sita externa da Praça do Campo, conhecida também como 
“Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a 
Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem.

DIA 3 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a 
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-
mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando 
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e 

Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças 
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte 
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e 
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente 
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. 
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica 
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada 
em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas 
obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e 
do ocidente. Jantar e hospedagem.

DIA 4 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
Você pode optar por uma extensão em Veneza ou para 
outros locais como por exemplo, Milão, Como ou a região 
do Lagos do Norte.

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 1 6 8 13 15 20 22

DBL/TPL € 645,00

SUP SGL € 228,00

ALTA TEMPORADA
MARZO 28

ABRIL 4* 11 18 25

MAIO 2 7 9* 14 16* 21 23 28 30

JUNHO 4 6* 11 13 18 20 25 27*

JULHO 2 4 9 11 16 18 23 25* 30

AGOSTO 27 29

SETEMBRO 3* 5 10 12 17 19* 24* 26

OUTUBRO 1 3 8 10* 15 17 22 24 29 31

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 699,00

SUP SGL € 238,00
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ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

SOMENTE COM CARRANI

5 DIAS / 4 NOITES 

Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma

· 4 Refeições ·

Veneza

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas

Aperitivo italiano

Bolonha

Montepulciano

ROTEIRO

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

DIA 1 
Roma · Assis · Siena · Florença (J)
Saída de manhã às 7:15 horas do hotel St. Martin de ôni-
bus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo 
livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de 
muralhas medievais. Aconselhamos a visita a famosa 
Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de 
Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluí-
do). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, 
vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, 
cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma 
das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde 
se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa 
viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar 
e hospedagem.

DIA 2 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már-
mores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica 
a transição da arte de Florença do medieval ao Renasci-
mento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo 
da riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e 
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta 
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, 
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze 
(entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Mi-

chelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifí-
cio gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da 
cidade. Almoço em um típico restaurante toscano em San-
ta Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a 
Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar 
numerosas provas do seu passado grandioso de antiga Re-
pública Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da 
Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos 
Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada 
e retorno a Florença. Hospedagem.

DIA 3 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a 
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-
mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando 
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e 
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças 
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte 
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e 
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente 
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. 
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Ba-
sílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras 
de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do oci-
dente. Jantar e hospedagem.

DIA 4 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco 
para a visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio 
Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos 
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao 
Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros, 
onde esteve detido o Casanova. Após este passeio a pé, 
oferecemos-lhe um spritz ou um prosecco para coroar sua 
visita com a companhia de seu guia. Tarde livre. Hospe-
dagem.

DIA 5 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos 
vinhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a 
região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região 
caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre 
os quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Vi-
sitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico 
que artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval 
conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama interna-
cional que se pode comprar nas bodegas e tavernas da 
cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em 
Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um 
restaurante típico incluído! Depois do almoço, tempo livre 
durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e 
fim dos nossos serviços.

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 1 6 8 13 15 20 22

DBL/TPL € 675,00

SUP SGL € 239,00

ALTA TEMPORADA
MARZO 28

ABRIL 4* 11 18 25

MAIO 2 7 9* 14 16* 21 23 28 30

JUNHO 4 6* 11 13 18 20 25 27*

JULHO 2 4 9 11 16 18 23 25* 30

AGOSTO 27 29

SETEMBRO 3* 5 10 12 17 19* 24* 26

OUTUBRO 1 3 8 10* 15 17 22 24 29 31

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 741,00

SUP SGL € 249,00

HOTÉIS

CIUDAD

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

QUER PASSAR DUAS NOITES 
INESQUECÍVEIS NA ROMÂNTICA 
PRAÇA DE SÃO MARCOS? 
VÁ PARA A PÁGINA 34

 » Almoço na praça Santa Croce, no coração de Florença
 » Almoço típico toscano em Montepulciano
 » Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
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EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

SOMENTE  
COM CARRANI

D
ES

C
U

B
RI

NDO ROMA PELA
 N

O
ITE

PASSEIO DE GRUPO REGULAR

8 DIAS / 7 NOITES 

Capela Sistina

Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma

· 4 Refeições ·

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas

Paisaje toscano

Veneza

Pádua

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

DIA 1 
Roma
Recepção no aeroporto e traslado INCLUÍDO ao hotel. Che-
gada ao hotel e resto do dia livre. Às 19:45  pm traslado de 
Hotel a Via del Teatro Macello. Nosso guia local especiali-
zado o levarão a descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, 
uma cidade encantadora durante o dia - absolutamente ro-
mântica à noite. Vamos passar por uma área chamada Gueto 
Judeu, um dos bairros mais bonitos de Roma, o segundo 
gueto mais antigo depois do de Veneza. Repleto de história 
e cultura, pode ser considerado o coração e a alma da culi-
nária romana. As belas fontes são um símbolo de Roma, e 
uma das mais bonitas é a Fonte da Tartaruga (Fontana delle 
Tartarughe) na Piazza Mattei que fica neste bairro.Depois 
vamos até a Piazza Della Rotonda para ver o maravilhoso 
Panteão, todo iluminado, o antigo templo de Marcus Agrippa 
que posteriormente foi convertido em uma igreja, é o único 
templo romano que permaneceu intacto ao longo dos sécu-
los.   Próxima parada, a mais famosa de todas as fontes: a 
Fontana di Trevi, não se esqueça de jogar uma moeda sem-
pre por cima do ombro direto para retornar a Roma. Conti-
nuaremos em direção à Piazza di Spagna, uma das praças 
mais populares da cidade, conhecida por sua localização 
na base da escadaria Espanhola. Suba os degraus famosos 
para apreciar uma das vistas mais emblemáticas da cidade. 
Depois desta caminhada intensa e gratificante, só falta uma 
coisa para encerrar essa experiência: descanse saboreando 
um Gelato cremoso, por nossa conta! Retorno ao hotel por 
conta própria e hospedagem.

DIA 2 
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo 
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder vi-
sitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. 
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, 
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre 
para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga 
a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e to-
talmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhe-
cida por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del 
Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continu-
aremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no 
hotel, jantar e hospedagem.

DIA 3 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már-
mores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica 
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimen-
to. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e 
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta 
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, 
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze (en-
tre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelan-
gelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico 
de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se 
localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço 
em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde 
livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pe-
quena cidade que conseguiu conservar numerosas provas 
do seu passado grandioso de antiga República Marinaia e 
de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, 
conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se 
encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. 
Hospedagem.

DIA 4 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a 
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-
mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando 
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e 
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças 
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte 
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e 
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente 
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. 
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Ba-
sílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de 
arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. 
Jantar e hospedagem.

DIA 5 
Veneza (C)

Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco para 
a visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio Ducal, 
símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, 
do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos 
Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve de-
tido o Casanova. Após este passeio a pé, oferecemos-lhe 
um spritz ou um prosecco para coroar sua visita com a com-
panhia de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 6 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos 
vinhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a 
região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região 
caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os 
quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visita-
remos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que 
artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhe-
cida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que 
se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para 
os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra 
o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico 
incluído! Depois do almoço, tempo livre durante uma breve 
parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

DIA 7 
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 ho-
ras para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entra-
da exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo inte-
rior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a 
Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e os quartos 
de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina.  O 
tour não poderia estar completo sem a Praça de São Pe-
dro, o espaço aberto que fica diante à Basílica, redesenha-
do por Gian Lorenzo Bernini  uma obra-prima arquitetônica 
da época barroca. Poderá admirar a Basílica de San Pedro 
(exteriror), que não é apenas a maior igreja do mundo, mas 
que contém várias obras de arte: pense no dossel projetado 
por Gian Lorenzo Bernini ou La Pietà de Michelangelo. Tarde 
livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 
Roma (C)
Café da manhã no hotel e traslado INCLUÍDO ao aeroporto. 
Término dos nossos serviços.

ROTEIRO

SEM FILA!

VATICANO

 » Almoço na praça Santa Croce,  
no coração de Florença

 » Almoço típico toscano em Montepulciano
 » Experiência Spritz

SOMENTE COM CARRANI

T
R

A
SL

ADO IN/O
U

T

AEROPORTO 
HOTEL 

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 1.145,00

SUP SGL € 441,00

ALTA TEMPORADA
MARZO 27

ABRIL 3* 10 17 24

MAIO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNHO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULHO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 26 28

SETEMBRO 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OUTUBRO 2 7 9* 14 16 21 23 28 30

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 1.199,00

SUP SGL € 496,00

HOTÉIS

CIUDAD

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

QUER PASSAR DUAS NOITES 
INESQUECÍVEIS NA ROMÂNTICA 
PRAÇA DE SÃO MARCOS? 
VÁ PARA A PÁGINA 34
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SOMENTE  
COM CARRANI

D
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NDO ROMA PELA
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O
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PASSEIO DE GRUPO REGULAR 
10 DIAS / 9 NOITES 

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

· 7 Refeições ·

Capri

Saude!

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)

Florença

DIA 1 
Roma 
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia li-
vre. Às 19:45  pm traslado de Hotel a Via del Teatro Macello. 
Nosso guia local especializado o levarão a descobrir as mara-
vilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o 
dia - absolutamente romântica à noite. Vamos passar por uma 
área chamada Gueto Judeu, um dos bairros mais bonitos de 
Roma, o segundo gueto mais antigo depois do de Veneza. 
Repleto de história e cultura, pode ser considerado o coração 
e a alma da culinária romana. As belas fontes são um símbolo 
de Roma, e uma das mais bonitas é a Fonte da Tartaruga (Fon-
tana delle Tartarughe) na Piazza Mattei que fica neste bairro.
Depois vamos até a Piazza Della Rotonda para ver o maravi-
lhoso Panteão, todo iluminado, o antigo templo de Marcus 
Agrippa que posteriormente foi convertido em uma igreja, 
é o único templo romano que permaneceu intacto ao longo 
dos séculos.   Próxima parada, a mais famosa de todas as 
fontes: a Fontana di Trevi, não se esqueça de jogar uma mo-
eda sempre por cima do ombro direto para retornar a Roma. 
Continuaremos em direção à Piazza di Spagna, uma das pra-
ças mais populares da cidade, conhecida por sua localização 
na base da escadaria Espanhola. Suba os degraus famosos 
para apreciar uma das vistas mais emblemáticas da cidade. 
Depois desta caminhada intensa e gratificante, só falta uma 
coisa para encerrar essa experiência: descanse saboreando 
um Gelato cremoso, por nossa conta! Retorno ao hotel por 
seu conta e hospedagem.

DIA 2 

Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo 
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder vi-
sitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. 
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, 
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo li-
vre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que 
liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental 
e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é 
conhecida por ter uma das praças mais belas do mundo: 
Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contra-
de”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, 
recepção no hotel, jantar e hospedagem.

DIA 3 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már-
mores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica 
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimen-
to. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e 
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta 
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, 
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze 
(entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Mi-

chelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício 
gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da 
cidade. Almoço em um típico restaurante toscano em Santa 
Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa 
(opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar nume-
rosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do 
Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, 
onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a 
Florença. Hospedagem.

DIA 4 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a 
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-
mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando 
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e 
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são 
o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de 
Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da 
Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era 
maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Se-
guiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica 
de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, 
cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte 
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. 
Jantar e hospedagem.

DIA 5 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco para 
a visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio Ducal, 
símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, 
do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos 
Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve de-
tido o Casanova. Após este passeio a pé, oferecemos-lhe 
um spritz ou um prosecco para coroar sua visita com a com-
panhia de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 6 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos vi-
nhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a re-
gião dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região carac-
terizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais 
se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos 
uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artísti-
co: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por 
seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode 
comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os aman-
tes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz 
& Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! 
Depois do almoço, tempo livre durante uma breve parada. À 
tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

DIA 7 
Roma (C)

Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 
horas para visitar os Museus do Vaticano, com nossa en-
trada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo inte-
rior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a 
Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e os quartos 
de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina.  O 
tour não poderia estar completo sem a Praça de São Pe-
dro, o espaço aberto que fica diante à Basílica, redesenhado 
por Gian Lorenzo Bernini  uma obra-prima arquitetônica da 
época barroca. Poderá admirar a Basílica de San Pedro (ex-
teriror), que não é apenas a maior igreja do mundo, mas 
que contém várias obras de arte: pense no dossel projetado 
por Gian Lorenzo Bernini ou La Pietà de Michelangelo. Tarde 
livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos 
hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em direção ao sul 
percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de 
Lazio e Campania. Chegada em Nápoles e passeio pano-
râmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas 
sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Pro-
cida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergelli-
na, saindo da cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul 
da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degus-
tarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes 
do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas 
de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com 
guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma 
viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C., quan-
do houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera 
cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases ve-
nenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de 
hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele 
tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e 
mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da 
cidade. Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até 
Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal).

DIA 9 
Sorrento · Capri · Roma (C, A)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo embarque 
no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as 
condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande 
e traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde 
traslado ao porto para o viagem de retorno. Continuação em 
ônibus em direção a Roma. Chegada em Roma e hospeda-
gem no hotel.

DIA 10 
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

SEM FILA!

VATICANO

SEM FILA!

POMPÉIA

VISITE A

GRUTA 
AZUL

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 1.751,00

SUP SGL € 633,00

HOTÉIS

CIUDAD

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17 24

MAIO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNHO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULHO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 26 28

SETEMBRO 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OUTUBRO 2 7 9* 14 16 21 23

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 1.841,00

SUP SGL € 649,00
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 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coração de 
Florença

 » Almoço típico toscano em 
Montepulciano

 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída

 » Experiência Spritz
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PASSEIO DE GRUPO REGULAR 
11 DIAS / 10 NOITES 

Salões de Raphael, Museus do Vaticano

Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

· 8 Refeições ·

ETNA

VESUVIO 
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CAMPANIA
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CALABRIA
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di Orta

Mare Adriatico
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída) 

Verdadeira pizza napolitana

Pompéia

DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45 traslado de Hotel a Via del Teatro Macello. Nosso 
guia local especializado o levarão a descobrir as maravilhas 
da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia - 
absolutamente romântica à noite. Vamos passar por uma 
área chamada Gueto Judeu, um dos bairros mais bonitos de 
Roma, o segundo gueto mais antigo depois do de Veneza. 
Repleto de história e cultura, pode ser considerado o coração 
e a alma da culinária romana. As belas fontes são um símbolo 
de Roma, e uma das mais bonitas é a Fonte da Tartaruga (Fon-
tana delle Tartarughe) na Piazza Mattei que fica neste bairro.
Depois vamos até a Piazza Della Rotonda para ver o maravi-
lhoso Panteão, todo iluminado, o antigo templo de Marcus 
Agrippa que posteriormente foi convertido em uma igreja, é 
o único templo romano que permaneceu intacto ao longo dos 
séculos. Próxima parada, a mais famosa de todas as fontes: a 
Fontana di Trevi, não se esqueça de jogar uma moeda sempre 
por cima do ombro direto para retornar a Roma. Continuare-
mos em direção à Piazza di Spagna, uma das praças mais po-
pulares da cidade, conhecida por sua localização na base da 
escadaria Espanhola. Suba os degraus famosos para apreciar 
uma das vistas mais emblemáticas da cidade. Depois des-
ta caminhada intensa e gratificante, só falta uma coisa para 
encerrar essa experiência: descanse saboreando um Gelato 
cremoso, por nossa conta! Retorno ao hotel por seu conta 
e hospedagem.

DIA 2 
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em 
direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta 
pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconse-
lhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as 
magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o 
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália 
de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente 
medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por 
ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, 
onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nos-
sa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar 
e hospedagem.

DIA 3 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármo-
res brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a 
transição da arte de Florença do medieval ao Renascimento. 
Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza 
e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula 
de Brunelleschi contrastando com a silhueta do Campanário 
projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção roma-
na famosa pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta 
do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della 

Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero 
e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma 
das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico res-
taurante toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade 
de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que con-
seguiu conservar numerosas provas do seu passado gran-
dioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. 
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como 
“Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre 
inclinada e retorno a Florença. Hospedagem.

DIA 4 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bo-
lonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos 
e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça 
Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Mag-
giore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos 
medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida 
urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício 
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica 
de São Petronio que originalmente era maior que a primeira 
Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos para a cidade 
de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de 
Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, 
enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das cul-
turas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.

DIA 5 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco para 
a visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio Ducal, 
símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, 
do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos 
Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve de-
tido o Casanova. Após este passeio a pé, oferecemos-lhe 
um spritz ou um prosecco para coroar sua visita com a com-
panhia de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 6 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos 
vinhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a re-
gião dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região carac-
terizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais 
se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos 
uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artísti-
co: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por 
seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode 
comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os aman-
tes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz 
& Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! 
Depois do almoço, tempo livre durante uma breve parada. À 
tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

DIA 7 
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 
horas para visitar os Museus do Vaticano, com nossa en-
trada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo inte-

rior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a 
Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e os quartos 
de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina.  O 
tour não poderia estar completo sem a Praça de São Pe-
dro, o espaço aberto que fica diante à Basílica, redesenhado 
por Gian Lorenzo Bernini uma obra-prima arquitetônica da 
época barroca. Poderá admirar a Basílica de San Pedro (ex-
teriror), que não é apenas a maior igreja do mundo, mas 
que contém várias obras de arte: pense no dossel projetado 
por Gian Lorenzo Bernini ou La Pietà de Michelangelo. Tarde 
livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos 
hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em direção ao sul 
percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de 
Lazio e Campania. Chegada em Nápoles e passeio pano-
râmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas 
sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Pro-
cida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergelli-
na, saindo da cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul 
da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degus-
tarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes 
do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas 
de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com 
guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma 
viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C., quan-
do houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera 
cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases ve-
nenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de 
hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele 
tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e 
mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da 
cidade. Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até 
Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal).

DIA 9 
Sorrento · Capri · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo embarque 
no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as 
condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande 
e traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde 
regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 10 
Sorrento · Roma (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. Como opcional, pode-
mos organizar uma breve excurção para a costa Amalfitana 
(não esta incluída). À tarde aproximadamente às 16:00 vol-
taremos a Roma e hospedagem no hotel.

DIA 11 
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

SEM FILA!

VATICANO

SEM FILA!

POMPÉIA

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

VISITE A

GRUTA 
AZUL

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 1.901,00

SUP SGL € 671,00

HOTÉIS

CIUDAD

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17 24

MAIO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNHO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULHO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 26 28

SETEMBRO 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OUTUBRO 2 7 9* 14 16 21 23

SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 1.957,00

SUP SGL € 715,00
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 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coração de 
Florença

 » Almoço típico toscano em 
Montepulciano

 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída

 » Experiência Spritz
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PASSEIO DE GRUPO REGULAR 
12 DIAS / 11 NOITES 

Paisagem toscana

Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

· 9 Refeições ·

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)

Faraglioni di Capri

DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45 traslado de Hotel a Via del Teatro Macello. Nosso 
guia local especializado o levarão a descobrir as maravilhas da 
Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia - ab-
solutamente romântica à noite. Vamos passar por uma área 
chamada Gueto Judeu, um dos bairros mais bonitos de Roma, 
o segundo gueto mais antigo depois do de Veneza. Repleto de 
história e cultura, pode ser considerado o coração e a alma da 
culinária romana. As belas fontes são um símbolo de Roma, 
e uma das mais bonitas é a Fonte da Tartaruga (Fontana delle 
Tartarughe) na Piazza Mattei que fica neste bairro.Depois va-
mos até a Piazza Della Rotonda para ver o maravilhoso Pan-
teão, todo iluminado, o antigo templo de Marcus Agrippa que 
posteriormente foi convertido em uma igreja, é o único tem-
plo romano que permaneceu intacto ao longo dos séculos.   
Próxima parada, a mais famosa de todas as fontes: a Fontana 
di Trevi, não se esqueça de jogar uma moeda sempre por cima 
do ombro direto para retornar a Roma. Continuaremos em di-
reção à Piazza di Spagna, uma das praças mais populares da 
cidade, conhecida por sua localização na base da escadaria 
Espanhola. Suba os degraus famosos para apreciar uma das 
vistas mais emblemáticas da cidade. Depois desta caminhada 
intensa e gratificante, só falta uma coisa para encerrar essa 
experiência: descanse saboreando um Gelato cremoso, por 
nossa conta! Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem.

DIA 2 
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em 
direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta 
pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconse-
lhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as 
magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o 
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália 
de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e totalmen-
te medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por 
ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, 
onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nos-
sa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e 
hospedagem.

DIA 3 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a 
Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores 
brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transi-
ção da arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita 
ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do 
poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de 
Brunelleschi contrastando com a silhueta do Campanário pro-
jetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana 
famosa pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do 
Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della 
Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero 
e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma 

das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico res-
taurante toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade 
de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que 
conseguiu conservar numerosas provas do seu passado gran-
dioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. 
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como 
“Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre 
inclinada e retorno a Florença. Hospedagem.

DIA 4 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bo-
lonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos 
e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça 
Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Mag-
giore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos 
medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida 
urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício 
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica 
de São Petronio que originalmente era maior que a primeira 
Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos para a cidade de 
Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. 
Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enrique-
cida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.

DIA 5 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco para 
a visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio Ducal, 
símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do 
governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Pri-
sioneiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o 
Casanova. Após este passeio a pé, oferecemos-lhe um spritz 
ou um prosecco para coroar sua visita com a companhia de 
seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 6 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos 
vinhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região 
dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região caracterizada 
por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam 
igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica 
aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. 
Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, 
tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas 
e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música 
jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em 
um restaurante típico incluído! Depois do almoço, tempo li-
vre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e 
pernoite no hotel.

DIA 7 
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 ho-
ras para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada 
exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos 
museus, você verá uma das coleções de arte mais importan-
tes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos 

Mapas Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael con-
cluindo com a fantástica Capela Sistina.  O tour não poderia 
estar completo sem a Praça de São Pedro, o espaço aberto 
que fica diante à Basílica, redesenhado por Gian Lorenzo Ber-
nini  uma obra-prima arquitetônica da época barroca. Poderá 
admirar a Basílica de San Pedro (exteriror), que não é apenas 
a maior igreja do mundo, mas que contém várias obras de 
arte: pense no dossel projetado por Gian Lorenzo Bernini ou 
La Pietà de Michelangelo. Tarde livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis 
e às 7:30 horas saída de ônibus em direção ao sul percorrendo 
a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Cam-
pania. Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo 
até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de 
Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade bai-
xa. Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para Mergelli-
na. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade 
em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à 
cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira piz-
za napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios 
arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio 
Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de 
entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas 
inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os 
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte 
Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vul-
cânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade 
cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como as 
pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” 
da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza 
e prosperidade da cidade. Ao final da visita, seguiremos ao 
longo da costa, até Sorrento para hospedagem e jantar (não é 
recomendável traje informal).

DIA 9 
Sorrento (C, J)
Acomodação em Sorrento em regime de meia pensão. Dia 
livre.

DIA 10 
Sorrento · Capri (C, A, J)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo embarque 
no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as 
condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e 
traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e traslado para 
o hotel. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 11 
Capri · Roma (C)
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, traslado ao 
porto, onde vamos embarcar no ferry direto a Nápoles. Em 
ônibus faremos o regresso a Roma. Chegada em Roma e 
hospedagem.

DIA 12 
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

SEM FILA!

VATICANO

SEM FILA!

POMPÉIA

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

Pompéia

VISITE A

GRUTA 
AZUL

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS
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A
 ITÁLIA!

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17 24

MAIO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNHO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULHO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 5* 7 12 14 19 21 26 28

SETEMBRO 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OUTUBRO 2 7 9* 14 16 21 23

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 2.265,00

SUP SGL € 788,00

HOTÉIS

CIUDAD

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

ANACAPRI LA BOUGAINVILLE 4*

QUER PASSAR DUAS NOITES 
INESQUECÍVEIS NA ROMÂNTICA 
PRAÇA DE SÃO MARCOS? 
VÁ PARA A PÁGINA 34

 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coração de 
Florença

 » Almoço típico toscano em 
Montepulciano

 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída

 » Experiência Spritz
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LAGOS DO NORTE
4 DIAS / 3 NOITES

Orta

Stresa

Milão · Milão
Milão > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione >  
Riva del Garda > Verona > Milão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel

SOMENTE COM CARRANI

Varenna

DIA 1 
Milão · Lago de Orta · Stresa · Como
Saída às 8:30 do hotel Starhotels Ritz em Milão rumo ao 
pequeno e distinto lago Orta, situada ao norte, região do Pie-
monte. Chegada a Orta San Giulio, considerada umas das al-
deias mais bonitas da Italia, breve visita na cidade. A seguir, 
por barco visitaremos a ilha de San Giulio, situada em frente 
a mesma vila. Essa pitoresca ilha, ocupada pelo Mosteiro 
Mater Ecclesie, conhecido por seus célebres estudiosos de 
livros antigos. Após a visita, retorno até Orta e saída para 
Stresa, no Lago Maggiore, um dos maiores lagos da Italia 
de origem glacial. Chegada a Stresa, cidade conhecida por 
preservar uma das paisagens mais bonitas da região. Almo-
ço livre. À tarde, por barco traslado para ilha dei Pescatori 
(ilha ocupado por pescadores com ruas muito charmosas). 
Em seguida de barco vamos para Isla Bella, uma pequena 
ilha onde encontra-se o majestoso Palácio Borromeo ao es-
tilo barroco e maravilhosos jardins onde podemos encontrar 
fontes, estatuas e milhares de flores e árvores exóticas. Re-
torno para Stresa e saída para Como. Hospedagem no hotel.

DIA 2 
Como · Bellagio · Varenna · Bergamo · Brescia (C)
Café da manhã. Visita ao centro da cidade de Como, situada 
aos pés do monte Brumate e de frente ao lago. Esta cidade 
ficou conhecida pela indústria da seda, antiga, mas sempre 
atual, exemplo do racionalismo arquitetônico italiano. O lago 
de Como é dividido em três vertentes, é onde se encon-
tram as praias mais célebres da Itália. Embarque até Bella-
gio, conhecida como a pérola do Lago de Como. Sua pe-
culiar arquitetura uma mistura de casinhas coloridas, ruelas 
cheias de lojinhas e cafés, hotéis de luxos e maravilhosas 
mansões além dos jardins com vista para o lago. Tudo isso 
contribuem para um cenário encantador famoso em todo 
o mundo. Pela tarde embarque até Varenna percorrendo a 
costa oriental do lago de Como chega-se até Bergamo, ci-
dade caracterizada por ter uma divisão entre a cidade “alta” 
caracterizada por ser antiga, distante e tranquila e a cidade 
“baixa” por ser moderna. Passeio no centro Renascentistas 
da cidade. Chegada em Brescia. Hospedagem no hotel.

DIA 3 
Brescia · Sirmione · Riva Del Garda · Verona (C)
Café da manhã, saída para o Lago de Garda, o maior dos la-
gos italianos. Trecho em ônibus pela costa ocidental do Lago 
até chegar em Sirmione, conhecida pois neste ponto o lago 
de Garda oferece um cenário de grande esplendor. Passeio 
de barco para admirar a Península de Sirmione, o castelo 
medieval e as ruínas da vila de Catullo. Almoço livre. Pela 
tarde seguimos até Riva del Garda, cidade que conserva em 
seu centro histórico sinais da dominação Veneziana. Conti-
nuação até Verona. Hospedagem.

DIA 4 
Verona · Milão (C)
Café da manhã. Visita a cidade famosa por sua Arena e pela 
célebre história de Romeo e Julieta. Visita a famosa praça 
delle Erbe, centro da cidade, foro Romano, praça della Sig-
noria, com o Edifício Municipal, o Palácio dos Tribunais, a 
Torre de Lamberti. Almoço livre. Retorno para Milão e tér-
mino dos serviços.

ROTEIRO

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar
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O

SECCO!

HOTÉIS

CIUDAD

COMO COMO 4*

BRESCIA IGEA 4*

VERONA MONTRESOR PALACE 4*

ALTA TEMPORADA
MAIO 13 27

JUNHO 3 17 24

JULHO 8 22

AGOSTO 5 19

SETEMBRO 9 16 23

OUTUBRO 14 21

DBL/TPL € 1.041,00

SGL € 1.165,00

Durante las ferias en Verona, se puede aplicar un suplemento. El alojamiento en el 
centro de Verona no está garantizado.
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DA PUGLIA
6 DIAS / 5 NOITES

Ostuni

Bari · Lecce
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Lecce

· 5 Refeições ·

Castel del Monte, Patrimônio Mundial da Unesco

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluidas

Puglia

DIA 1 
Bari (J)
Chegada em Bari por própria conta. Encontre-se com o nos-
so Tour Líder no seu hotel em Bari, a cidade mais importante 
da Puglia e dali começe nosso tour para descobrir essa ma-
ravilhosa região. Tour a pê na tarde para aprender mais sobre 
a historia da cidade e o seus monumentos mais relevantes. 
Caminhe pelas ruazinhas encantadoras do antigo centro da 
cidade, admire a Basílica de São Nicola aonde os restos do 
Santo Nicola de Myra estão preservados e o Castelo Nor-
manno-Suábio, um forte construido no século XII construido 
por Roger o Normando e reconstruido por Frederico II de 
Suabia. Seja maravilhado pela fantástica vista do paisagem 
que se pode desfrutar desde o forte (boleto de admissão 
ao castelo por sua conta). Depois da visita, alcance a Praça 
Mercantile aonde poderás ver a antiga Coluna de Justiça. 
Jantar e hospedagem em hotel. 

DIA 2 
Bari · Trani · Castel del Monte · Alberobello (C, J)
Desfrute do café da manhã no hotel antes de sair de Bari 
com ônibus para chegar a Trani. Conhecida como a “Pérola 
da Puglia” a cidade medieval de Trani é uma das cidades 
mais marcantes do sul da itália. Descubra a arte e os mo-
numentos, visite o bairro judeu e a maravilhosa Catedral de 
pedra branca. A tarde, alcançe o Castel del Monte, uma das 
localidades mais valorizadas da puglia. Visite este patrimo-
nio mundial da Unesco construída no seculo XIII por Roger 
o Normando, um dos maiores reis da historia. A estrutura 
è um complexo geométrico, na forma de um octágono e 
envolvido de um mistério irresolvido. Sua jornada continu-
ara em direção de Alberobello: uma localidade conhecida 
mundialmente como patrimonio mundial da Unesco famosa 
pelos “Trulli”. Essas casas em forma de cono composta de 
pedras secas construídas no seculo xiv com as pedras cal-
cariam locais e este vilarejo é realmente único com uma 
atmosfera de contos de fadas. A cidade de alerobello pega 

o seu nome desde a foresta antiga de carvalhos de “Arboris 
Belli” (Belas Árvores) que uma vez chegavam a cobrir toda 
a área. É possível ver estes edifícios típicos em toda a Valle 
de Itria. Pernoite em um verdadeiro “Trullo”. Jantar incluído.

DIA 3 
Alberobello ·  Matera · Alberobello (C, J)
Matera será o destino de hoje. Após o café da manhã, no 
“quadrado” do hotel destacado, (considere 200 metros 
desde os Trulli) o ônibus vos levara neste incrível patrimonio 
mundial da Unesco. Visite e aprenda a história dos “Sassi 
di Matera” (Pedras de Matera), cavernas que foram usadas 
como casas por mais de 9000 anos e Que fazem parte do 
centro histórico da cidade. Admire a Catedral Românica 
donde é possivél ver a cidade, o maravilhoso campanário e 
desfrute da linda vista dos “Sassi”. Traslado de volta a Albe-
robello na tarde. Jantar e pernoite no “Trullo”. 

DIA 4 
Alberobello · Locorotondo · Ostuni · Lecce (C, J)
Café da manhã na praça do hotel destacado (considere 200 
metros desde os Trulli). Deixe Alberobello com ônibus e che-
gue a Locorotondo. Aproveite do tempo livre nesta pequena 
cidade que è parte das “cidades brancas” da Puglia. Suba 
no ônibus novamente e viaje até Ostuni: localizada entre a 
região dos “Trulli” e o Salento, que olha a planície costei-
ra de oliveiras antigas. Tempo livre a disposição para visitar 
outra “Cidade Branca” com tempo livre para almoçar, fazer 
shopping e degustar vários produtos locais como o famoso 
azeite de oliva (tudo por sua conta). Mais tarde, suba nova-
mente no ônibus e chegue em Lecce no coração da região 
do Salento. Jantar e pernoite.

DIA 5 
Lecce · Otranto · Jantar na “Masseria le Stanzìe" ·  
Lecce (C, J)
Depois do café da manhã no seu hotel, desfrute de uma 
visita guiada de 3 horas pela cidade. Aprenda a história de 

Lecce, visite o centro da antiga cidade, a Catedral do século 
XII, a Basílica de Santa Croce e Piazza do Duomo. Depois da 
visita, suba no ônibus e deixe Lecce. Chegaràs em Otranto, 
aonde terás tempo livre a disposição para o almoço. Pas-
se a tarde visitando a bela cidade de Otranto a seu tempo. 
Pelos séculos, a cidade foi invadida por um numero impres-
sionante de populações, entre outros podemos encontrar 
traços das culturas Grega, Romana e Turca. Visite os antigos 
bairros para ver como essas culturas se misturaram. Não 
esqueça de visitar a icônica Catedral aonde os ossos de 813 
mártires estão expostos em uma caixa de vidro atrás do 
altar. Veja os maravilhosos pisos mosaìcos que fazem com-
petição com os reconhecidos mosaìcos de Ravenna na sua 
riqueza e significância. Na tarde, alcance Supersano aonde 
você terà o jantar na “Masseria le Stanzie”. Visite a antiga 
fazenda, aprenda sobre a história e a cultura da Puglia. Veja 
como o macarrão feito em casa è feito e visite as tumbas 
medievaìs que fazem parte da fazenda. Jantar com refei-
ções tipicas e produtos da região. A noite, viaje de volta a 
Lecce. Hospedagem e pernoite.

DIA 6 
Lecce (C)
Desfrute do último café da manhã no hotel. Fim de nossos 
serviços.

ROTEIRO

Matera, Patrimônio Mundial da Unesco

SOMENTE COM CARRANI
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PEQUENO

MAX. 15
PESSOAS
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EM TRULLI

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

COM CARRANI 
Oportunidade para desfrutar dum traslado particular 
para Brindisi ou Bari, confira as nossas tarifas confi-
denciais dos nossos traslados e pergunte ao nosso 
departamento booking. 
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HOTÉIS

CIUDAD

BARI
THE NICOLAUS 4* 

HI HOTEL BARI 4*

ALBEROBELLO TRULLI HOLIDAYS RESORT 4*

LECCE DELLE PALME 4*

ALTA TEMPORADA
MAIO 13 27*

JUNHO 10 24*

JULHO 8 22*

AGOSTO 26*

SETEMBRO 9* 23

OUTUBRO 14 21

DBL/TPL € 1.647,00

SUP SGL € 210,00

*SAIDA EM FRANCÊS
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VISITE OS LOCAIS DO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL 

UNESCO DO CASTEL DEL 
MONTE, ALBEROBELLO E 

MATERA!

Monreale

SegestaErice
Forza d’Agrò

Piazza 
Armerina

Stresa
Orta

Como

Sirmione

Bellagio

Varenna

San Giovanni
Rotondo

Loreto

Castel 
del Monte

Locorotondo
Alberobello

Ostuni

Otranto

Trani

Salinas de
la Laguna

SAN 
MARINO

Riva del Garda

Bérgamo

Brescia Verona

Positano

Pisa

Siena

Ravenna

PompéiaSorrento

Capri
Ischia

Cefalù

Marsala

Noto

Amal�

Foggia

Assis 
Montepulciano

Savoca

Taormina

Módica

La Spezia
Cinque Terre

Matera

NÁPOLES

POTENZA

COSENZA

ROMA

NUORO

OLBIA

SASSARI

ORISTANO

CAGLIARI

FLORENÇA

BOLONHAGÊNOVA

TURIM

MILÃO PÁDUA VENEZA

TRENTO
UDINE

TRIESTE

BOLZANO

PALERMO

AGRIGENTO

SIRACUSA

RAGUSA

CATANIA

REGGIO 
CALABRIA

LECCE

BARI

PESCARA

ANCONA

MESINA



 26FANTASIA AT 2022 27FANTASIA AT 2022

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

Pompeii

 
ROMA E PUGLIA
9 DIAS / 8 NOITES

Roma

Roma · Roma
Roma > Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > 
Ostuni > Lecce > Roma

· 5 Refeições ·

Bari

HOTÉIS

CIUDAD

ROMA ST. MARTIN 4*

BARI
THE NICOLAUS 4* 

HI HOTEL BARI 4*

ALBEROBELLO TRULLI HOLIDAYS RESORT 4*

LECCE DELLE PALME 4*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluidas

ALTA TEMPORADA
MAIO 12 26*

JUNHO 9 23*

JULHO 7 21*

AGOSTO 25*

SETEMBRO 8* 22

OUTUBRO 13 20

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 2.383,00

SUP SGL € 445,00

DIA 1 
Roma
Bem-vindos a Roma! Chegada em Roma, encontre seu mo-
torista no aeroporto e traslado para o Hotel . Resto do dia 
livre. Hospedagem. 

DIA 2 
Roma > Bari (J)
Café da manhã no hotel, Transfer para a estação de trem, e 
saída para Bari

Chegada em Hotel de Bari por própria conta. Encontre-se 
com o nosso Tour Líder no seu hotel em Bari, a cidade mais 
importante da Puglia e dali começe nosso tour para desco-
brir essa maravilhosa região. Tour a pê na tarde para apren-
der mais sobre a historia da cidade e o seus monumentos 
mais relevantes. Caminhe pelas ruazinhas encantadoras do 
antigo centro da cidade, admire a Basílica de São Nicola aon-
de os restos do Santo Nicola de Myra estão preservados e 
o Castelo Normanno-Suábio, um forte construido no século 
XII construido por Roger o Normando e reconstruido por 
Frederico II de Suabia. Seja maravilhado pela fantástica vista 
do paisagem que se pode desfrutar desde o forte (boleto de 
admissão ao castelo por sua conta). Depois da visita, alcan-
ce a Praça Mercantile aonde poderás ver a antiga Coluna de 
Justiça. Jantar e hospedagem em hotel.

DIA 3 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello (D,J)
Disfrute de su desayuno en el hotel antes de dejar Bari en 
Desfrute do café da manhã no hotel antes de sair de Bari 
com ônibus para chegar a Trani. Conhecida como a “Pérola 
da Puglia” a cidade medieval de Trani é uma das cidades 
mais marcantes do sul da itália. Descubra a arte e os mo-
numentos, visite o bairro judeu e a maravilhosa Catedral de 
pedra branca. A tarde, alcançe o Castel del Monte, uma das 
localidades mais valorizadas da puglia. Visite este patrimo-
nio mundial da Unesco construída no seculo XIII por Roger 
o Normando, um dos maiores reis da historia. A estrutura 
è um complexo geométrico, na forma de um octágono e 
envolvido de um mistério irresolvido. Sua jornada continua-
ra em direção de Alberobello: uma localidade conhecida 

mundialmente como patrimonio mundial da Unesco famosa 
pelos “Trulli”. Essas casas em forma de cono composta de 
pedras secas construídas no seculo xiv com as pedras cal-
cariam locais e este vilarejo é realmente único com uma 
atmosfera de contos de fadas. A cidade de alerobello pega 
o seu nome desde a foresta antiga de carvalhos de “Arboris 
Belli” (Belas Árvores) que uma vez chegavam a cobrir toda 
a área. É possível ver estes edifícios típicos em toda a Valle 
de Itria. Pernoite em um verdadeiro “Trullo”. Jantar incluído.

DIA 4 
Alberobello > Matera > Alberobello (D, J)
Matera será o destino de hoje. Após o café da manhã, no 
“quadrado” do hotel destacado, (considere 200 metros 
desde os Trulli) o ônibus vos levara neste incrível patrimonio 
mundial da Unesco. Visite e aprenda a história dos “Sassi 
di Matera” (Pedras de Matera), cavernas que foram usadas 
como casas por mais de 9000 anos e Que fazem parte do 
centro histórico da cidade. Admire a Catedral Românica 
donde é possivél ver a cidade, o maravilhoso campanário e 
desfrute da linda vista dos “Sassi”. Traslado de volta a Albe-
robello na tarde. Jantar e pernoite no “Trullo”. 

DIA 5 
Alberobello > Locorotondo > Ostuni > Lecce (D, J)
Café da manhã na praça do hotel destacado (considere 200 
metros desde os Trulli). Deixe Alberobello com ônibus e che-
gue a Locorotondo. Aproveite do tempo livre nesta pequena 
cidade que è parte das “cidades brancas” da Puglia. Suba 
no ônibus novamente e viaje até Ostuni: localizada entre a 
região dos “Trulli” e o Salento, que olha a planície costei-
ra de oliveiras antigas. Tempo livre a disposição para visitar 
outra “Cidade Branca” com tempo livre para almoçar, fazer 
shopping e degustar vários produtos locais como o famoso 
azeite de oliva (tudo por sua conta). Mais tarde, suba nova-
mente no ônibus e chegue em Lecce no coração da região 
do Salento. Jantar e pernoite.

DIA 6 
Lecce > Otranto > Jantar na  “Masseria le Stanzìe > 
Lecce (D, J)
Depois do café da manhã no seu hotel, desfrute de uma 

visita guiada de 3 horas pela cidade. Aprenda a história de 
Lecce, visite o centro da antiga cidade, a Catedral do século 
XII, a Basílica de Santa Croce e Piazza do Duomo. Depois da 
visita, suba no ônibus e deixe Lecce. Chegaràs em Otranto, 
aonde terás tempo livre a disposição para o almoço. Pas-
se a tarde visitando a bela cidade de Otranto a seu tempo. 
Pelos séculos, a cidade foi invadida por um numero impres-
sionante de populações, entre outros podemos encontrar 
traços das culturas Grega, Romana e Turca. Visite os antigos 
bairros para ver como essas culturas se misturaram. Não 
esqueça de visitar a icônica Catedral aonde os ossos de 
813 mártires estão expostos em uma caixa de vidro atrás 
do altar. Veja os maravilhosos pisos mosaìcos que fazem 
competição com os reconhecidos mosaìcos de Ravenna 
na sua riqueza e significância. Na tarde, alcance Supersano 
aonde você terà o jantar  na “Masseria le Stanzie”. Visite a 
antiga fazenda, aprenda sobre a história e a cultura da Pu-
glia. Veja como o macarrão feito em casa è feito e visite as 
tumbas medievaìs que fazem parte da fazenda. Jantar com 
refeições tipicas e produtos da região. A noite, viaje de volta 
a Lecce. Hospedagem e pernoite.

DIA 7 
Lecce> Roma (D)
Desfrute do café da manhã no hotel. No horário indicado, 
traslado à estação de trem para embarque com destino a 
Roma. Chegada na estação Termine e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 8 
Roma (D)
Café da manhã no hotel. Dia livre, aproveite para conhecer 
as maravilhas de Roma. De uma olhada em nossas opções 
de  tours na Cidade Eterna em nosso catálogo I Love Rome. 
Hospedagem

DIA 9 
Roma (D)
Café da manha no hotel. Fim dos nossos serviços.

ROTEIRO

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

Lecce
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 »Guias locais em Bari, Matera e Lecce

 »Transfer IN  privativo  aeroporto de 
Roma / hotel

 »Bilhetes de trem de alta velocidade 
Roma / Bari em 2ª classe

 »Bilhetes do trem de alta velocidade 
Lecce / Roma em 2ª classe

 »Transfer privativos de/para  estação 
de trem Roma Termini

 »Transfer privativo do hotel em Lecce  
para a estação de trem

TRATAMENTO ESPECIAL

VISITE OS LOCAIS DO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL 

UNESCO DO CASTEL DEL 
MONTE, ALBEROBELLO E 

MATERA!
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SICILIANA
7 DIAS / 6 NOITES

Ragusa

Cannoli da Sicília

Palermo · Taormina
Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > 
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina

· 7 Refeições ·

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluidas
 » Em caso de condições climáticas adversas, a visita em barco as Salinas será 

substituída pela visita ao interior do moinho "Mulino Ettore e Infersa"
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Saline della Laguna

DIA 1 
Palermo (J)
Chegada por conta dos clientes no hotel em Palermo. Jantar 
e hospedagem.

DIA 2 
Palermo (C, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a famo-
sa Catedral árabe-normanda, considerada a oitava maravilha 
do mundo com seus mosaicos assim com o belo Claustro 
Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a seguir a ca-
pital Siciliana, que inclui a Capela Palatina no Palazzo Real 
considerada o melhor exemplo de fusão entre as diferentes 
culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem.

DIA 3 
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Agrigento 
(C, A, J)
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval 
em cima ao Monte San Giuliano. Muitos dizem que pouco 
mudou no vilarejo desde o VI século e os seus labirintos 
como uma torção de pistas è perfeito para uma boa visita 
na manhã. Continue visitando as Saline, uma extraordinária 
laguna aonde história, natureza e arqueologia encontram 
uma sintesis perfeita e permite o visitante de provar expe-
riencias diferentes, únicas e encantadoras. Tenha um belo 
passeio em barco para as ilhas, por perto. O tour da reserva 
natural do “Stagnone di Marsala” è uma experiência arque-
ológica e naturalistica única. Suba nessos barcos especiais, 
criados ad hoc para ser capaz de navegar pelos fundos das 
lagoas que chegam ate 25 cm de altura do fundo. Com uma 
audioguia útil você verà todas as ilhas da lagoa do stagno-
ne de perto, permanecendo confortavelmente sentado no 
barco, navegando a uma velocidade de 4 milhas. Passarás 
da ilha de Mozia, ilha Lunga, ilha de Schola, desde a antiga 
Via Punica sommersa. Depois da maravilhosa experiência 

desfruta do seu almoço em um restaurante perto da lagoa. 
Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino 
final para o dia. Visite os monumentos antigos gregos e as 
ruínas da Valle dos Templos (entrada incluída) - Património 
Mundial da Unesco - e aprenda sobre as ruìnas arqueoló-
gicas como o Templo clássico de Concordia o Templo de 
Hércules, e o Templo de Júpiter, um dos maiores edifícios 
de estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. Jantar e 
pernoite no hotel.

DIA 4 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
(C, J)
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma 
linda e histórica cidade no coração da Sicília. Entra na Villa 
Romana do Casale para admirar o maior e mais rico comple-
xo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios 
Mundiais da Unesco na Itália desde 1997. Os mosaicos es-
tão estendidos por mais de 3.500 metros quadrados com 
cenas mitológicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ragusa 
e visite o centro histórico encantador de “Ibla” com lindos 
palácios e igrejas com estilo barroco. Junto com outras sete 
cidades na Val di Noto, Ragusa é listada entre as localidades 
dos Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão 
de San Giorgio, os Jardins Iblei e caminhe para a Piazza Pola 
aonde nos vamos visitar a igreja de San Giuseppe: uma pe-
quena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San 
Giorgio, a igreja das almas do purgatório e o magnifico Palá-
cio Cosentini, um dos mais interessantes palácios barrocos 
em Sicília! Jantar e pernoite no hotel.

DIA 5 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade 
maritìma famosa pela sua arquitetura de estilo Barroco. Visi-
te a Catedral de San Nicolo recentemente renovada depois 

do terremoto e faça uma caminhada no centro da cidade. 
Continue pelo sul da costa de Siracusa, na viajem sul oeste 
da Sicília. Visite o “Parque Arqueológico da Neapolis”, a área 
arqueológica mais famosa de Siracusa, casa da mais grande 
coleção de ruinas gregas e romanas de toda a Sicília. Entre 
dentro para ver os impressionantes restos do teatro grego, 
do anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio - uma caverna 
de pedras calcarias artificiais. Depois da visita, passe por 
uma das pontes da cidade em direção da ilha de Ortigia - a 
parte mais antiga de Siracusa - visita suas ricas igrejas de 
estilo barroco e palácios medievais. Na noite chegada em 
Taormina, hospedagem e pernoite no hotel.

DIA 6 
Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos 
vulcões mais activos do planeta e o mais alto da Europa. 
Aprenda sobre a atividade vulcânica e seja maravilhado com 
os campos de lava antiga e rochas de magma preto que 
criam a paesagem. Subida até 1.800 metros (se as condi-
ções meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e 
passeio pela cidade localizada sobre um espectacular ele-
vação do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no 
hotel.

DIA 7 
Taormina (C)
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços.

ROTEIRO

Taormina

SOMENTE COM CARRANI

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar
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HOTÉIS

CIUDAD

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

AREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 14

MAIO 5 19

JUNHO 2 16

JULHO 7 21

AGOSTO 18

SETEMBRO 1 15

OUTUBRO 6 20

NOVEMBER 3

MARZO 2021 23

SGL € 1.432,00

DBL € 1.121,00

TPL € 1.085,00

 » Almoço nas Salinas della Laguna

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
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MEDITERRÂNEA
11 DIAS / 10 NOITES

Capri

Mosaico, Piazza Armerina

Roma · Taormina
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > 
Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa >  
Taormina

· 11 Refeições ·

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)
 » Em caso de condições climáticas adversas, a visita em barco as Salinas será 

substituída pela visita ao interior do moinho "Mulino Ettore e Infersa"

DES
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S J
ÓIAS DO SUL D

A
 ITÁLIA!

Siracusa

DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45 traslado de Hotel a Via del Teatro Macello. Nosso 
guia local especializado o levarão a descobrir as maravilhas 
da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia - 
absolutamente romântica à noite. Vamos passar por uma 
área chamada Gueto Judeu, um dos bairros mais bonitos 
de Roma, o segundo gueto mais antigo depois do de Ve-
neza. Repleto de história e cultura, pode ser considerado o 
coração e a alma da culinária romana. As belas fontes são 
um símbolo de Roma, e uma das mais bonitas é a Fonte 
da Tartaruga (Fontana delle Tartarughe) na Piazza Mattei que 
fica neste bairro.Depois vamos até a Piazza Della Rotonda 
para ver o maravilhoso Panteão, todo iluminado, o antigo 
templo de Marcus Agrippa que posteriormente foi converti-
do em uma igreja, é o único templo romano que permane-
ceu intacto ao longo dos séculos.   Próxima parada, a mais 
famosa de todas as fontes: a Fontana di Trevi, não se esque-
ça de jogar uma moeda sempre por cima do ombro direto 
para retornar a Roma. Continuaremos em direção à Piazza 
di Spagna, uma das praças mais populares da cidade, co-
nhecida por sua localização na base da escadaria Espanhola. 
Suba os degraus famosos para apreciar uma das vistas mais 
emblemáticas da cidade. Depois desta caminhada intensa e 
gratificante, só falta uma coisa para encerrar essa experiên-
cia: descanse saboreando um Gelato cremoso, por nossa 
conta! Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem.

DIA 2 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos 
hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em direção ao sul 
percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de 
Lazio e Campania. Chegada em Nápoles e passeio pano-
râmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas 
sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Pro-
cida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergelli-
na, saindo da cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul 
da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degus-
tarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes 
do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas 
de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com 
guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma 
viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C., quan-
do houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera 
cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases ve-
nenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de 
hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele 
tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e 
mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da 
cidade. Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até 
Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal).

DIA 3 
Sorrento > Capri > Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo embarque 
no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as 
condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande, 
traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde 
regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 4 
Sorrento · Palermo (noite em ferry boat) (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. A tarde saída em ôni-
bus em direção ao porto de Nápoles e embarque no ferry 
boat Tirrenia/Snav com destino a Palermo. Noite à bordo 
(sem jantar e sem café da manhã).

DIA 5 
Palermo (J)
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo li-
vre e jantar no hotel. Alojamento.

DIA 6 
Palermo (C, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a fa-
mosa Catedral árabe-normanda, considerada a oitava ma-
ravilha do mundo com seus mosaicos assim com o belo 
Claustro Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a se-
guir a capital Siciliana, que inclui a Capela Palatina no Palazzo 
Real considerada o melhor exemplo de fusão entre as dife-
rentes culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem.

DIA 7 
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Agrigento 
(C, A, J)
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval 
em cima ao Monte San Giuliano. Muitos dizem que pouco 
mudou no vilarejo desde o VI século e os seus labirintos 
como uma torção de pistas è perfeito para uma boa visita 
na manhã. Continue visitando as Saline, uma extraordinária 
laguna aonde história, natureza e arqueologia encontram 
uma sintesis perfeita e permite o visitante de provar expe-
riencias diferentes, únicas e encantadoras. Tenha um belo 
passeio em barco para as ilhas, por perto. O tour da reserva 
natural do “Stagnone di Marsala” è uma experiência arque-
ológica e naturalistica única. Suba nessos barcos especiais, 
criados ad hoc para ser capaz de navegar pelos fundos das 
lagoas que chegam ate 25 cm de altura do fundo. Com uma 
audioguia útil você verà todas as ilhas da lagoa do stagno-
ne de perto, permanecendo confortavelmente sentado no 
barco, navegando a uma velocidade de 4 milhas. Passarás 
da ilha de Mozia, ilha Lunga, ilha de Schola, desde a antiga 
Via Punica sommersa. Depois da maravilhosa experiência 
desfruta do seu almoço em um restaurante perto da lagoa. 
Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino 
final para o dia. Visite os monumentos antigos gregos e as 
ruínas da Valle dos Templos (entrada incluída) - Património 
Mundial da Unesco - e aprenda sobre as ruìnas arqueoló-
gicas como o Templo clássico de Concordia o Templo de 

Hércules, e o Templo de Júpiter, um dos maiores edifícios 
de estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. Jantar e 
pernoite no hotel.

DIA 8 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
(C, J)
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma 
linda e histórica cidade no coração da Sicília. Entra na Villa 
Romana do Casale para admirar o maior e mais rico comple-
xo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios 
Mundiais da Unesco na Itália desde 1997. Os mosaicos es-
tão estendidos por mais de 3.500 metros quadrados com 
cenas mitológicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ragusa 
e visite o centro histórico encantador de “Ibla” com lindos 
palácios e igrejas com estilo barroco. Junto com outras sete 
cidades na Val di Noto, Ragusa é listada entre as localidades 
dos Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão 
de San Giorgio, os Jardins Iblei e caminhe para a Piazza Pola 
aonde nos vamos visitar a igreja de San Giuseppe: uma pe-
quena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San 
Giorgio, a igreja das almas do purgatório e o magnifico Palá-
cio Cosentini, um dos mais interessantes palácios barrocos 
em Sicília! Jantar e pernoite no hotel.

DIA 9 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade 
maritìma famosa pela sua arquitetura de estilo Barroco. Visi-
te a Catedral de San Nicolo recentemente renovada depois 
do terremoto e faça uma caminhada no centro da cidade. 
Continue pelo sul da costa de Siracusa, na viajem sul oeste 
da Sicília. Visite o “Parque Arqueológico da Neapolis”, a área 
arqueológica mais famosa de Siracusa, casa da mais grande 
coleção de ruinas gregas e romanas de toda a Sicília. Entre 
dentro para ver os impressionantes restos do teatro grego, 
do anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio - uma caverna 
de pedras calcarias artificiais. Depois da visita, passe por 
uma das pontes da cidade em direção da ilha de Ortigia - a 
parte mais antiga de Siracusa - visita suas ricas igrejas de 
estilo barroco e palácios medievais. Na noite chegada em 
Taormina, hospedagem e pernoite no hotel.

DIA 10 
Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos 
vulcões mais activos do planeta e o mais alto da Europa. 
Aprenda sobre a atividade vulcânica e seja maravilhado com 
os campos de lava antiga e rochas de magma preto que 
criam a paesagem. Subida até 1.800 metros (se as condi-
ções meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e 
passeio pela cidade localizada sobre um espectacular ele-
vação do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no 
hotel.

DIA 11 
Taormina (C)
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços.

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar
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HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

HOTÉIS

CIUDAD

ROMA ST. MARTIN  4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

AREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 10

MAIO 1 15 29

JUNHO 12

JULHO 3 17

AGOSTO 14 28

SETEMBRO 11

OUTUBRO 2 16

SGL € 2.843,00

DBL € 2.317,00

TPL € 2.279,00

 » Auténtica pizza napolitana 
para almorzar en Pompeya  
e uma bebida incluída
 » Almoço nas Salinas della 
Laguna
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TODA ITÁLIA 
17 DIAS / 16 NOITES

Roma · Taormina
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles >  
Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > 
Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 

· 15 Refeições ·

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)
 » Em caso de condições climáticas adversas, a visita em barco as Salinas será 

substituída pela visita ao interior do moinho "Mulino Ettore e Infersa"

Taormina

DES
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DIA 1 
Roma · Assis · Siena · Florença (J)
Saída de manhã às 7:15 horas do hotel St. 
Martin de ônibus Gran Turismo em direção a 
Assis. Chegada e tempo livre para poder visi-
tar esta pequena cidade, cercada de muralhas 
medievais. Aconselhamos a visita a famosa 
Basílica de São Francisco, com as magistrais 
obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para 
o almoço, não incluído). Percorrendo a estra-
da que liga a Itália de norte a sul, vamos para 
Siena. Monumental e totalmente medieval, 
cercada de enormes muralhas, é conhecida 
por ter uma das praças mais belas do mundo: 
Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio 
delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem 
até Florença. Chegada, recepção no hotel, jan-
tar e hospedagem.

DIA 2 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta mara-
vilhosa cidade onde o talento italiano se ma-
nifesta em todo o seu esplendor. O centro da 
cidade, com o Campanário, o Baptistério e a 
Catedral constituem um conjunto extraordiná-
rio de mármores brancos, verdes e rosados, 
com os quais se verifica a transição da arte de 
Florença do medieval ao Renascimento. Visita 
ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo 
da riqueza e do poder de Florença durante os 
séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi 
contrastando com a silhueta do Campanário 
projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, 
construção romana famosa pelas suas por-
tas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, 
assim denominada por Michelangelo), Piazza 
della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico 
de aspecto austero e, por fim, a Igreja de San-
ta Croce que se localiza em uma das praças 
mais antigas da cidade. Almoço em um típico 
restaurante toscano em Santa Croce. Tarde 
livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa 
(opcional). Pequena cidade que conseguiu 
conservar numerosas provas do seu passado 
grandioso de antiga República Marinaia e de 
cidade universitária. Visita externa da Praça do 
Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, 
a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospe-
dagem.

DIA 3 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza 
(C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída 
em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade 
rica de elegantes monumentos e famosa por 
seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça 
Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettu-
no e Piazza Maggiore, o coração da cidade. 
Cercada por belos monumentos medievais 
e renascentistas, estas praças são o centro 
da vida urbana, onde se pode admirar a fonte 
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de 
Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São 
Petronio que originalmente era maior que a 
primeira Basílica de São Pedro em Roma. 
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua 
simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. 
Pela tarde chegada em Veneza, cidade das 
gôndolas, enriquecida por suas obras de arte 
nascidas da fusão das culturas do oriente e do 
ocidente. Jantar e hospedagem.

DIA 4 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado até Praça 
San Marco para a visita da cidade que inclui: 

Praça San Marco, Palácio Ducal, símbolo da 
gloria e do poder de Veneza, sede dos Du-
ques, do governo e da corte de justiça, que 
se une ao Palácio dos Prisioneiros através da 
Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Ca-
sanova. Após este passeio a pé, oferecemos-
-lhe um spritz ou um prosecco para coroar sua 
visita com a companhia de seu guia. Tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 5 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Re-
gião dos vinhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale 
Roma até a região dos vinhos da “Val di Chia-
na”, na Toscana. Região caracterizada por sua-
ves colinas e vales, vinhedos, entre os quais 
se elevam igrejas românicas e povos antigos. 
Visitaremos uma autentica aldeia de interesse 
seja histórico que artístico: Montepulciano. 
Preciosa cidade medieval conhecida por seu 
vinho “nobile”, tinto de fama internacional que 
se pode comprar nas bodegas e tavernas da 
cidade. Para os amantes do vinho e da mú-
sica jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine 
Festival. Almoço em um restaurante típico in-
cluído! Depois do almoço, tempo livre durante 
uma breve parada. À tarde chegada em Roma 
e pernoite no hotel.

DIA 6 
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 
7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Va-
ticano, com nossa entrada exclusiva Sem 
Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos 
museus, você verá uma das coleções de arte 
mais importantes do mundo. Uma oportuni-
dade para admirar a Galeria dos Mapas Geo-
gráficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael 
concluindo com a fantástica Capela Sistina.  O 
tour não poderia estar completo sem a Praça 
de São Pedro, o espaço aberto que fica diante 
à Basílica, redesenhado por Gian Lorenzo Ber-
nini  uma obra-prima arquitetônica da época 
barroca. Poderá admirar a Basílica de San Pe-
dro (exteriror), que não é apenas a maior igreja 
do mundo, mas que contém várias obras de 
arte: pense no dossel projetado por Gian Lo-
renzo Bernini ou La Pietà de Michelangelo. 
Tarde livre. Hospedagem no hotel.

DIA 7 
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre (opor-
tunidade de fazer tour regulares em Roma e 
arredores) e hospedagem no hotel.

DIA 8 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento  
(C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas 
aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas saída 
de ônibus em direção ao sul percorrendo a 
“Estrada do Sol” passando pelas regiões de 
Lazio e Campania. Chegada em Nápoles e 
passeio panorâmico subindo até o Vomero, 
desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de 
Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Proci-
da e da cidade baixa. Tempo para tirar umas 
fotos e depois voltar para Mergellina. Des-
cendo para ao porto de Mergellina, saindo da 
cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul 
da Italia, com destino à cidade de Pompéia, 
onde degustarás uma verdadeira pizza 
napolitana! Após o almoço, entrarás em um 
dos sítios arqueológicos mais importantes do 
mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, 
as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada 
Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as 

ruínas inquietantes de Pompéia, uma viagem 
pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C., 
quando houve a erupção do Monte Vesúvio, 
cobrindo a próspera cidade romana em cin-
zas vulcânicas mortais e gases venenosos, 
deixando esta cidade cristalizada até os dias 
de hoje. Você vai aprender como as pessoas 
viviam naquele tempo, visitando as casas e 
“barras” da época, afrescos e mosaicos que 
testemunharam a riqueza e prosperidade da 
cidade. Ao final da visita, seguiremos ao lon-
go da costa, até Sorrento para hospedagem 
e jantar (não é recomendável traje informal).

DIA 9 
Sorrento · Capri · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto 
de Sorrento para embarcar com destino a Ca-
pri. Na chegada novo embarque no porto de 
Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se 
as condições climáticas permitirem). Retorno 
a Marina Grande, traslado a Anacapri para o 
almoço. Tempo livre e pela tarde regresso a 
Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 10 
Sorrento · Palermo (noite em ferry 
boat) (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. A tarde 
saída em ônibus em direção ao porto de Ná-
poles e embarque no ferry boat Tirrenia/Snav 
com destino a Palermo. Noite à bordo (sem 
jantar e sem café da manhã).

DIA 11 
Palermo (J)
Encontro com o resto dos participantes no ho-
tel. Tempo livre e jantar no hotel. Alojamento.

DIA 12 
Palermo (C, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale 
e visita a famosa Catedral árabe-normanda, 
considerada a oitava maravilha do mundo com 
seus mosaicos assim com o belo Claustro 
Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos 
a seguir a capital Siciliana, que inclui a Capela 
Palatina no Palazzo Real considerada o melhor 
exemplo de fusão entre as diferentes culturas 
e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem.

DIA 13 
Palermo · Erice · Saline della Laguna · 
Agrigento (C, A, J)
Café da manhã cedo e saída para Erice, um 
vilarejo medieval em cima ao Monte San 
Giuliano. Muitos dizem que pouco mudou no 
vilarejo desde o VI século e os seus labirintos 
como uma torção de pistas è perfeito para 
uma boa visita na manhã. Continue visitando 
as Saline, uma extraordinária laguna aonde 
história, natureza e arqueologia encontram 
uma sintesis perfeita e permite o visitante 
de provar experiencias diferentes, únicas e 
encantadoras. Tenha um belo passeio em 
barco para as ilhas, por perto. O tour da re-
serva natural do “Stagnone di Marsala” è uma 
experiência arqueológica e naturalistica única. 
Suba nessos barcos especiais, criados ad 
hoc para ser capaz de navegar pelos fundos 
das lagoas que chegam ate 25 cm de altura 
do fundo. Com uma audioguia útil você verà 
todas as ilhas da lagoa do stagnone de per-
to, permanecendo confortavelmente sentado 
no barco, navegando a uma velocidade de 4 
milhas. Passarás da ilha de Mozia, ilha Lunga, 
ilha de Schola, desde a antiga Via Punica som-
mersa. Depois da maravilhosa experiência 
desfruta do seu almoço em um restaurante 
perto da lagoa. Volte para o seu ónibus e viaje 

para Agrigento, seu destino final para o dia. 
Visite os monumentos antigos gregos e as 
ruínas da Valle dos Templos (entrada incluída) 
- Património Mundial da Unesco - e aprenda 
sobre as ruìnas arqueológicas como o Templo 
clássico de Concordia o Templo de Hércules, e 
o Templo de Júpiter, um dos maiores edifícios 
de estilo dórico. Check in no seu hotel na noi-
te. Jantar e pernoite no hotel.

DIA 14 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa 
Ibla · Ragusa (C, J)
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Ar-
merina, uma linda e histórica cidade no cora-
ção da Sicília. Entra na Villa Romana do Casale 
para admirar o maior e mais rico complexo de 
mosaicos romanos no mundo. É um dos Pa-
trimónios Mundiais da Unesco na Itália desde 
1997. Os mosaicos estão estendidos por mais 
de 3.500 metros quadrados com cenas mito-
lógicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ra-
gusa e visite o centro histórico encantador de 
“Ibla” com lindos palácios e igrejas com estilo 
barroco. Junto com outras sete cidades na Val 
di Noto, Ragusa é listada entre as localidades 
dos Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o 
antigo portão de San Giorgio, os Jardins Iblei e 
caminhe para a Piazza Pola aonde nos vamos 
visitar a igreja de San Giuseppe: uma pequena 
gema. Seja encantado pela elegante Catedral 
de San Giorgio, a igreja das almas do purga-
tório e o magnifico Palácio Cosentini, um dos 
mais interessantes palácios barrocos em Sicí-
lia! Jantar e pernoite no hotel.cilia. Jantar en el 
hotel y alojamiento.

DIA 15 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina 
(C, J)
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma 
linda cidade maritìma famosa pela sua arqui-
tetura de estilo Barroco. Visite a Catedral de 
San Nicolo recentemente renovada depois 
do terremoto e faça uma caminhada no cen-
tro da cidade. Continue pelo sul da costa de 
Siracusa, na viajem sul oeste da Sicília. Visite 
o “Parque Arqueológico da Neapolis”, a área 
arqueológica mais famosa de Siracusa, casa 
da mais grande coleção de ruinas gregas e ro-
manas de toda a Sicília. Entre dentro para ver 
os impressionantes restos do teatro grego, 
do anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio 
- uma caverna de pedras calcarias artificiais. 
Depois da visita, passe por uma das pontes 
da cidade em direção da ilha de Ortigia - a par-
te mais antiga de Siracusa - visita suas ricas 
igrejas de estilo barroco e palácios medievais. 
Na noite chegada em Taormina, hospedagem 
e pernoite no hotel.

DIA 16 
Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte 
Etna, um dos vulcões mais activos do plane-
ta e o mais alto da Europa. Aprenda sobre a 
atividade vulcânica e seja maravilhado com 
os campos de lava antiga e rochas de magma 
preto que criam a paesagem. Subida até 1.800 
metros (se as condições meteorológicas per-
mitirem). Retorno em Taormina e passeio 
pela cidade localizada sobre um espectacular 
elevação do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e 
hospedagem no hotel.

DIA 17
Taormina (C)
Café de manhã no hotel e término dos nossos 
serviços.
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DIA 1 · QUINTA-FEIRA
Roma
Recepção no aeroporto, traslado e chegada ao hotel. Às 19:45 
traslado de Hotel a Via del Teatro Macello. Nosso guia local es-
pecializado o levarão a descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, 
uma cidade encantadora durante o dia - absolutamente român-
tica à noite. Vamos passar por uma área chamada Gueto Judeu, 
um dos bairros mais bonitos de Roma, o segundo gueto mais 
antigo depois do de Veneza. Repleto de história e cultura, pode 
ser considerado o coração e a alma da culinária romana. As be-
las fontes são um símbolo de Roma, e uma das mais bonitas é 
a Fonte da Tartaruga (Fontana delle Tartarughe) na Piazza Mattei 
que fica neste bairro.Depois vamos até a Piazza Della Rotonda 
para ver o maravilhoso Panteão, todo iluminado, o antigo tem-
plo de Marcus Agrippa que posteriormente foi convertido em 
uma igreja, é o único templo romano que permaneceu intacto 
ao longo dos séculos.   Próxima parada, a mais famosa de to-
das as fontes: a Fontana di Trevi, não se esqueça de jogar uma 
moeda sempre por cima do ombro direto para retornar a Roma. 
Continuaremos em direção à Piazza di Spagna, uma das praças 
mais populares da cidade, conhecida por sua localização na base 
da escadaria Espanhola. Suba os degraus famosos para apreciar 
uma das vistas mais emblemáticas da cidade. Depois desta ca-
minhada intensa e gratificante, só falta uma coisa para encerrar 
essa experiência: descanse saboreando um Gelato cremoso, por 
nossa conta! Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem.

DIA 2 · SEXTA-FEIRA

Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas 
para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada ex-
clusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos mu-
seus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do 
mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas 
Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael concluindo com 
a fantástica Capela Sistina.  O tour não poderia estar completo 
sem a Praça de São Pedro, o espaço aberto que fica diante à 
Basílica, redesenhado por Gian Lorenzo Bernini  uma obra-prima 
arquitetônica da época barroca. Poderá admirar a Basílica de San 
Pedro (exteriror), que não é apenas a maior igreja do mundo, mas 
que contém várias obras de arte: pense no dossel projetado por 
Gian Lorenzo Bernini ou La Pietà de Michelangelo. Tarde livre. 
Hospedagem no hotel.

DIA 3 · SÁBADO
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída de manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em dire-
ção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pe-
quena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconselhamos 
a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais 
obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não in-
cluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, va-
mos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de 
enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais be-
las do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, 
recepção no hotel, jantar e hospedagem.

DIA 4 · DOMINGO
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde 
o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O 
centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral 
constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, 
verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte 
de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de 
Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de Florença 
durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contras-
tando com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por 
Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas por-
tas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada 
por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício 
gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que 
se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço 
em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde livre e 
oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena cida-
de que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado 

grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. 
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como 
“Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre 
inclinada e retorno a Florença. Hospedagem.

DIA 5 · SEGUNDA-FEIRA
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bo-
lonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos e 
famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Mal-
pighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o 
coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e 
renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde 
se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Pa-
lazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que 
originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em 
Roma. Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica 
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Ve-
neza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte 
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar 
e hospedagem.

DIA 6 · TERÇA-FEIRA
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado até Praça San Marco para a 
visita da cidade que inclui: Praça San Marco, Palácio Ducal, sím-
bolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do gover-
no e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros 
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. 
Após este passeio a pé, oferecemos-lhe um spritz ou um pro-
secco para coroar sua visita com a companhia de seu guia. Tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 7 · QUARTA-FEIRA
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos vinhos) 
· Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região 
dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região caracterizada 
por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam 
igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica 
aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. 
Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto 
de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e taver-
nas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em 
Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restau-
rante típico incluído! Depois do almoço, tempo livre durante uma 
breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

DIA 8 · QUINTA-FEIRA
Roma · Civitavecchia (Noite de navegação) (C)
Café da manhã no hotel e tempo livre. Aproximadamente às 
19:30 horas traslado do hotel para o porto de Civitavecchia (Ter-
minal Grimaldi Lines) e embarque no Cruise Ferry para Barcelo-
na. Saída às 23:00 horas. Noite a bordo.

DIA 9 · SEXTA-FEIRA
Navegação · Chegada a Barcelona (C, A) 
Café da manhã e almoço a bordo. Durante o tempo de travessia, 
você pode aproveitar da variedade dos serviços de bordo ofere-
cidos pelo Cruise Ferries; grande espaço ao ar livre com piscina 
(adultos e crianças), espreguiçadeiras, bar; sala de festas; disco-
teca sala de videogame; refeitório (aberto 24 horas); restaurante 
self-service; restaurante à la carte; lojas; business center; acade-
mia com máquinas techno gym. Chegada a Barcelona às 19:00 
horas desembarque, transfer e acomodação no hotel.

DIA 10 · SÁBADO
Barcelona (C)
Café da manhã no hotel. Pick up no seu hotel para visitar os 
pontos turísticos importantes de Barcelona. Tour pela manhã de 
meio dia, que permitirá conhecer a história da cidade e visitar 
alguns de seus lugares mais emblemáticos de maneira confortá-
vel e fácil. Durante a primeira parte do passeio, faremos um pas-
seio guiado pelas ruas estreitas do bairro gótico, o centro mais 
antigo da cidade e o centro histórico. Visitaremos as Ramblas, 
a Praça da Catedral, o interior da Catedral (tempo livre para visi-
tar por conta própria), o antigo bairro judeu e a Plaza San Jaime, 
entre outros lugares. Em seguida, continuaremos com o ônibus 
que fará um tour panorâmico pelo resto da cidade. Paseo de Gra-

cia, onde estão localizadas a Casa Batlló e La Pedrera (ambas 
casas de Gaudí), o Arco do Triunfo, o Parque da Cidadela, a Vila 
Olímpica e o Porto Olímpico. A segunda parte do passeio, vamos 
conhecer a montanha de Montjuïc, um local importante para 
ter recebido boa parte das instalações dos Jogos Olímpicos de 
1992. Passaremos em frente ao Estádio Olímpico de Lluís Com-
panys e, posteriormente, a oportunidade de admirar uma incrível 
vista panorâmica da cidade de teleférico (sujeito a condições 
climáticas). Em seguida, iremos ao Poble Espanyol, que é uma 
síntese da riqueza cultural da Espanha. Durante a visita, teremos 
tempo livre para desfrutar de seus diferentes ambientes, onde 
encontraremos lojas de artesanato, restaurantes e bares. No fi-
nal, novamente no ônibus, deixaremos Montjuïc e retornaremos 
ao centro da cidade, passando pela Plaza de España, pelas Torres 
Venecianas, pelas fontes de Montjuïc, pelo MNAC e pelo CC Las 
Arenas, construídas na antiga Plaza de Toros. Chegaremos à Pla-
za de Catalunya, onde nosso tour terminará. Tarde livre para des-
frutar desta bela cidade e seus arredores. Hospedagem no hotel.

DIA 11 · DOMINGO
Barcelona · Madrid (C)
Café da manhã no hotel. O pick up se realizará desde os nossos 
hotéis programados em Barcelona. Por favor revise o voucher de 
confirmação para maiores detalhes do seu pick up. Resto do dia 
livre. Hospedagem no Hotel.

DIA 12 · SEGUNDA-FEIRA
Madrid · Cordoba · Sevilla (C, J)
Café da manhã no hotel. Saída em direção ao sul, através das 
terras de Don Quijote, "O homem de La Mancha". Parada breve 
na típica venda de Don Quixote em Puerto Lapice. Percorrendo o 
caminho natural de "Despeñaperros" chegamos a Andaluzia, uma 
região com uma enorme herança de um passado esplendoroso. 
Chegada em Córdoba. Vamos conhecer a impressionante Mes-
quita / Catedral que irá descansar nossa mente e nos encorajar a 
caminhar pelas ruas estreitas do Bairro Judeu. Na parte da tarde, 
após uma curta viagem de cerca de duas horas chegaremos em 
Sevilla. Jantar e pernoite no hotel.

DIA 13 · TERÇA-FEIRA
Sevilla (C, J)
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio panorâmico pela 
cidade - a Catedral pelo lado de fora, é a segunda maior do mun-
do depois de São Pedro, em Roma. Típico bairro de Santa Cruz, 
cenário natural de "Carmen", também lugar onde nasceu o mito 
de "Don Juan". Parque Maria Luisa e Praça de Espanha. Tarde 
livre para conhecer diferentes perspectivas e sabores peculia-
res desta cidade ativa e cheia de luz. Jantar e pernoite no hotel. 
Show de flamenco opcional.

DIA 14 · QUARTA-FEIRA
Sevilla · Granada (C, J)
Café da manhã no hotel. Seguiremos para o Califado, em direção 
ao coração da Andaluzia, por este caminho podemos observar 
uma vasta plantação de oliveiras. Chegada a Granada e veremos 
seu incrível monumento a última fortaleza do Reino Nazari de 
Granada até 1492. Visita a Alhambra Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO e aos jardins Generalife, fontes, jardins, pátios 
que com suas paisagens inspiraram autores como W. Irving em 
seus "Contos da Alhambra". Jantar e pernoite no hotel. À noite, 
opcional, Show Zambra Flamenca show no bairro Sacromonte.

DIA 15 · QUINTA-FEIRA
Granada · Toledo · Madrid (C)
Café da manhã no hotel. Partida em direção norte, até chegar-
mos na impressionante cidade imperial de Toledo - Patrimônio 
da Humanidade e berço das civilizações - onde as três culturas 
coexistiram; Cristãos, muçulmanos e judeus. Berço da arte, his-
tória e espiritualidade do país toda a cidade é um Monumento 
Nacional. Breve visita guiada na cidade histórica, percorrendo a 
cidade antiga pelas ruas estreitas. Em seguida, visitaremos uma 
fábrica para conhecer a técnica de Damascene (incorporação de 
metais preciosos no aço). Continuação para Madrid. Hospeda-
gem no hotel.

DIA 16 · SEXTA-FEIRA (C)
Madrid
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

SONHO MEDITERRÂNEO: 
ITÁLIA - ESPANHA  
16 DIAS / 15 NOITES 

Veneza

Roma · Madrid
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Barcelona > 
Madrid > Cordoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid 

· 7 Refeições ·

ROTEIRO

Barcelona

SOMENTE COM CARRANI

G
U

IA
 A

COMPANHAN
T

E**

V
IS

IT

AS GUIADAS*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas

*Visitas guiadas em Florença, Veneza, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Granada 
(Alhambra e Jardins da Generalife) e Toledo
**Durante a estadia em Roma, Barcelona e Madrid, assim como no percurso em 
ferry não tem o serviço de guia acompanhante.

T
R

A
NSFER IN/O

U
T

AIRPORT 
HOTEL 

OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

SEM FILA!

VATICANO

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

SEG
U

R
O

 D
E V

IAGEM NA ESPA
N

HA

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

HOTÉIS

CIDADE TURISTA SUPERIOR

ROMA SAN MARTIN 4*

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

FLORENÇA DELFINO (MESTRE) 4*

BARCELONA CATALONIA BARCELONA 505 4*

MADRID TRYP ATOCHA 4*

SEVILLA
CATALONIA SANTA JUSTA 4* 

CATALONIA GIRALDA 4* 

GRANADA LOS ÁNGELES

ALTA TEMPORADA
MAIO 5

JUNHO 2 9 30

JULHO 7 28

AGOSTO 4 18 25

SEPTEMBRO 8 22 29*

TURISTA SUPERIOR

DBL/TPL € 2.825,00

SGL € 3.957,00

*Suplemento de € 40 por persona

Toledo

 » Almoço na praça Santa Croce, no coração de Florença
 » Almoço típico toscano em Montepulciano

 » Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA SOMENTE  
COM CARRANI

D
ES

C
U

B
RI

NDO ROMA PELA
 N

O
ITE

PASSEIO DE GRUPO REGULAR

Golfo de
Veneza

MAR MEDITERRÂNEO

BARCELONA
MADRID

TOLEDO

SEVILLA

GRANADA

CÓRDOBA

Siena AssisMontepulciano

ROMA

FLORENÇA 

VENEZAPÁDUA 

BOLONHA 
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5 DIAS / 4 NOITES 

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 1 6 8 13 15 20 22

ALTA TEMPORADA
MARZO 28

ABRIL 4* 11 18** 25

MAIO 2 7 9 14 16* 21 23 28** 30**

JUNHO 4 6 11 13 18 20 25 27

JULHO 2 4 9 11 16 18 23 25* 30

AGOSTO 27 29

SETEMBRO 3 5 10 12 17 19* 24 26

OUTUBRO 1 3 8 10* 15 17 22 24 29 31

*Saida em francês

** Devido à eventos  na ilha de Veneza, estas saidas estão sob pedido

VALORES 
POR PESSOA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

10 DIAS / 9 NOITES 
11 DIAS / 10 NOITES 
12 DIAS / 11 NOITES 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17** 24

MAIO 1 6 8* 13 15* 20 22 27** 29**

JUNHO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULHO 1 3 8 10 15 17 22 24* 31

AGOSTO 5* 7 12 14 19 21 26 28

SETEMBRO 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OUTUBRO 2 7 9* 14 16 21 23

*Saida em francês

** Devido à eventos na ilha de Veneza, estas saidas estão sob pedido

VALORES 
POR PESSOA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

UPGRADE OPCIONAL - HOTEL EM VENEZA ILHA 

8 DIAS / 7 NOITES

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

ALTA TEMPORADA
MARZO 27

ABRIL 3* 10 17** 24

MAIO 1 6 8* 13 15* 20 22 27** 29**

JUNHO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULHO 1 3 8 10 15 17 22 24* 31

AGOSTO 26 28

SETEMBRO 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OUTUBRO 2 7 9* 14 16 21 23 28 30

*Saida em francês

** Devido à eventos na ilha de Veneza, estas saidas estão sob pedido

VALORES 
POR PESSOA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

Verifique as datas de partida indicadas anteriormente neste catálogo.

TODA ITÁLIA 17 DIAS / 16 NOITES

ALTA TEMPORADA
ABRIL 4 25

MAIO 9 23

JUNHO 6 27

JULHO 11

AGOSTO 8 22

SETEMBRO 5 26

OUTUBRO 10

VALORES 
POR PESSOA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

Piazza San Marco

QUER PASSAR DUAS NOITES INESQUECÍVEIS NA ROMÂNTICA  
PRAÇA DE SÃO MARCOS?
Aproveite essa oportunidade de ficar hospedado no Hotel Savoia & Jolanda, 4* localizado perto da Piazza San 
Marco e do Grand Canal. 
O jantar não está incluído, mas caso queira jantar no restaurante do hotel, você terá um desconto especial 20%. Para quem 
quiser jantar em restaurantes próximos ao hotel, consulte com o gerente de A&B  a lista dos restaurantes que são parceiros 
do hotel Savoia & Jolanda e oferecem um desconto de 10%.  
Observação Importante: Os upgrades para quarto single estarão disponíveis de acordo com a disponibilidade do hotel
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Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer 
alvo de individuais e grupos. Uma escolha varia de ser-
viços para visitar as cidades e outras locações, com 
atenção especial na gastronomia regional e a cultura.
Uma grande organização equipada de flexibilidade e 
atenção para os clientes.

Nossos Serviços: 
•Especialista em viagem FIT & Grupos, Carrani Tours representa a melhor solução para os 
vossos clientes.

•Tour e pacotes com exigências próprias para grupos ou individuais

•Excursões guiadas em cada cidade

•Carros de luxo

•Jogos de futebol, eventos esportivos e gourmet tours

•Hotéis, Vilas
Modalidade de Trabalho: 
Para evitar maiores problemas, a seguir passamos algumas regras do nosso modo de trabalhar:

• Para responder com mais detalhes e precisão, as eventuais reclamações devem ser enviadas 
por fax ou e-mail, em um prazo máximo de 60 dias a contar do término dos serviços contestados.

• Todas as solicitações de serviço que nos enviem por fax ou e-mail serão respondidas por 
nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de solicitação de reserva de hotéis, 
não havendo disponibilidade de vagas no hotel solicitado, confirmaremos a reserva em um hotel 
similar.

• Em caso de cancelamento de reservas, enviaremos sempre um fax ou um e-mail como 
comprovante do cancelamento. Caso não recebam tal comprovante (fax/e-mail) significa que 
a reserva segue vigente (ativa), portanto, terão que arcar com gastos de no show caso nossos 
fornecedores de serviços nos cobrem tais gastos.

• Informamos todos os clientes que os preços não incluem taxas locais em Florença, Roma, 
Veneza. As taxas tenderão que ser pagas em cada destino para a reception desk do hotel a 
chegada ou à saída como indicado por os hotéis. Vos lembramos que as taxas variam de acordo 
à categoria dos hotéis. Pedimos de informar os clientes antes da saída.

• Todos os serviços devem ser prépagos antes da chegada dos clientes (mínimo 7 dias máximo 
15 dias segundo o serviço reservado).

História

Carrani Tours começa em 1925 com uma idéia bri-
lhante do fundador, Benedetto De Angelis. A ideia 
era dar uma estrutura estável e pré–organizada aos 
serviços de city tour da cidade de Roma. A Carrani 
Tours obteve (em ordem cronológica) a segunda li-
cença de Agência de Viagens e Turismo e o aluguel 
de garagem de ônibus n. 1 do Município de Roma. 
Desde então, a Carrani Tours vem construído lenta-
mente uma rede de conexões noes principais des-
tinos turísticos, o que a faz ainda ser líder no mer-
cado turístico italiano. Hoje a Carrani Tours ainda é 
de propriedade da família do fundador, e conta com 
mais de 60 funcionários

Carrani Tours  
propõe varias e  
ampalas ofertas  
para toda a Itália

O nosso equipo fica 
a disposição para 
encontrar a melhor 
opção

INCOMING AND ACTIVITES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

quo@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT
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NOTAS NOTAS



ALTA TEMPORADA 2022
PORTUGUÊS

stay connected

Carrani Latam

https://linktr.ee/carranilatam

