
TEMPORADA ALTA 2023
PORTUGUÊS

Saídas regulares 
garantidas, a melhor 
maneira de descobrir a 
Itália

Diversas opções de 
viagem a partir de 3 até 
17 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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BASILICATA
 ·Matera: Los Sassi y el conjunto de 
iglesias rupestres

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: Zonas Arqueológicas

 ·Amalfi: Costa Amalfitana

 ·Cilento: Parque Nacional do Cilento e 
do Vale de Diano e as cidades gregas 
de Pesto, Vélia e Padula

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

 ·Ravena: Monumentos Paleocristãos

 ·Módena: Catedral, Torre Civica e 
Piazza Grande

 ·Arcadas de Bolonha

FRIULI VENEZIA GIULIA
 ·Aquileia: Zona arqueológica y basílica 
patriarcal

LAZIO 
 ·Roma: Centro Histórico, Propriedades 
da SantaSé e Basílica de São Paulo 
Extramuros

 ·Tivoli: Villa Adriana

 ·Tivoli: Villa C'Este

 ·Cerveteri e Tarquinia: Necrópoles 
Etruscas

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

 ·Génova: Le Strade Nuove e o sistema 
dos Palazzi dei Rolli

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

 ·Arte Rupestre do Vale Camonica

 ·Crespi C'Adda: Vila de operários

 ·Mântua e Sabbioneta

 ·Monte San Giorgio

 ·Caminho-de-ferro Récio na Paisagem 
da Albula e da Bernina

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

SARDEGNA
 ·Barumini: “Su Nuraxi” 

SICILIA
 ·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

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

 ·Os grandes spas da Europa*

UMBRIA
 ·Assis: Basílica de São Francisco e 
outros Sítios Franciscanos

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 
Valdobbiadene

 ·Afrescos do século XIV de Pádua

 ·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.)

 ·* Sitio compartido
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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 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 Ba-
sílica de São Pedro “Sem Fila” (quando indicado no 
roteiro)
 » Visitas panorâmicas mencionadas no programa com 
guia local (Roma, Florença, Veneza, Milan, Pompéia, Ca-
pri, Palermo, 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)
 » Spritz em Venecia
 » Visita de uma adega histórica e tradicional em Marsa-
la com degustação de vinhos e produtos da culinária 
regional!
 » 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 trasla-
do 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 acor-
do com a categoria do hotel e a cidade.

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

todos os preços são por pessoa

As taxas indicadas são expressas em euros (€) e in-
cluem 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 congestionamento 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 

ocorrer 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 pas-
sageiros que procuram uma verdadeira 
experiência local.

En inglés o español  
y portugués
Los tours Fantasia son acompañados en 
inglés, español y portugués.

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

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

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

Guias locaís e tour 
escorts expertos
Todos os nossos tour líder e guias são 
profissionais altamente qualificados com 
muita experiência. 

Joias da Unesco
Itália é o 1º país do mundo com o maior 
número de patrimônio "cultural", descu-
bra estas joias connosco…

Fones de ouvidos
Os nossos clientes recebem fones de 
ouvido para que possam acompanhar 
claramente as informaçoes oferecidas 
pelo tour líder e guias locais. 

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

Melhor  
acomodação
Estadías en Hotéis seleccionados 

Roma Hotel St. Martin 4*

Veneza Hotel Delfino 4*,  
located in Veneza Mestre

Florença Hotel Raffaello 4*

MILAN Starhotels Ritz 4*

BEGAMO Starhotels Cristallo 4*

SORRENTO Hotel Michelangelo

CAPRI La Bougainville 4*

BARI The Nicolaus 4* or 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*

Área TAORMINA Olimpo Le Terrazze 4*

BARCELONA Catalonia Barcelona 505 4*

MADRID Princesa Plaza 4*

SEVILLA Catalonia Santa Justa 4* 
Catalonia Giralda 4* 

GRANADA Alixares 4*
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VIAJE COM SEGURANÇA  
E TRANQUILIDADE

O selo Safe Travels é um símbolo de garantia, que permite aos 
viajantes reconhecer as empresas que implementaram os pro-
tocolos de saúde e higiene de acordo com os regulamentos 
da WTTC World Travel and Tourism Council.

Antes de começar a sua viagem, saiba que a 
Carrani tem o compromisso de fornecer todas 
as informações necessárias referente aos re-
gulamentos dos protocolos de saúde em todos 
os destinos deste tour. Estamos constante-
mente nos atualizando e faremos o mesmo 
com você e assim garantir que tenhas uma 
viagem tranquila e segura.

Durante a sua viagem os nossos escritórios 
estarão disponíveis para quaisquer informações 
ou dúvida que aparecerem durante a viagem. 
O seu Tour líder irá informá-lo sobre os pro-
tocolos de segurança que você precisa estar 
atento como o uso de máscara, precauções de 
segurança ou medidas preventivas.

Os transportes, hoteis e restaurantes selecio-
nados em nossos circuitos adotaram medidas 
adicionais para tornar os protocolos de limpeza 
e higiene ainda mais rigorosos.

Para estar sempre informado, consulte  
o site oficial da Organização Nacional  

de Turismo da Itália:

i

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines


9FANTASIA AT 23

NÓS VIAJAMOS 
JUNTOS

Para nossos hóspedes, viajando com Carrani 
significa viajar juntos, você nunca viajará sozinho. 
Cumplicidade amizade e diversão, 
é isso que você vai encontrar ao longo do caminho.

Experience
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ÍNDICE DOS ROTEIROS ÍNDICE DOS ROTEIROS

contactos 43

modalidade de trabalho 42

Fantasia ROMA E PUGLIA 9 dias/8 noites

ROMA > ROMA | 5 REFEIÇÕES
Roma> Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > Otranto > 
Lecce> Roma

28

NOVO! Fantasia AUTÊNTICA PUGLIA 9 dias/8 noites

BARI > BARI | 6 REFEIÇÕES
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > Otranto> Lecce > 
Gallipoli > Martina Franca > Polignano a  Mare > Bari

30

Fantasia SICILIANA 7 dias/6 noites

PALERMO > TAORMINA | 7 REFEIÇÕES
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > 
Marsala (degustação de vinho e productos culinarios regionales) > Agrigento > Piazza Armerina > 
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina

32

Fantasia MEDITERRÁNEA 11 dias/10 noites

ROMA > TAORMINA | 11 REFEIÇÕES
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Lagu-
na > Wine Tasting with light lunch in Marsala >Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > 
Siracusa > Taormina 

34

Fantasia TODA ITÁLIA 17 dias/16 noites

ROMA > TAORMINA | 15 REFEIÇÕES
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 > Marsala (degustação de vinho e productos culinarios regio-
nales) > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 

36

Fantasia SONHO MEDITERRÂNEO 17 dias/16 noites

ITALIA > ESPANHA | 5 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

38

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

20

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

14

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

12

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

18

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

16

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

22

NOVO! Fantasia LAGOS DO NORTE COM BERNINA 
EXPRESS E MILAN  5 dias/4 noites

MILAN > MILAN | 3 REFEIÇÕES E 1 APERITIVO MILANÊS
Milão > Bernina Express > St. Moritz > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Sirmione > Riva del 
Garda > Verona > Franciacorta > Milão

24

Fantasia DA PUGLIA 6 dias/5 noites

BARI > LECCE | 5 REFEIÇÕES
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > Otranto > Lecce

26

Update opcional para Hospedagem em Veneza
Aproveite essa oportunidade de ficar em um de nossos hotéis 4 
estrelas selecionados, incluindo Santa Chiara, Palazzo Stern ou 
Locanda Vivaldi localizado perto da Veneza Ilha.  

40
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Assis

SOMENTE COM CARRANI

· 3 Refeições · MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 729,00

SUP SGL € 247,00

ALTA TEMPORADA
MARÇO 27

APRIL 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

DBL/TPL € 789,00

SUP SGL € 257,00

HOTÉIS
CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

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
 »Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha adicionando um suplemento

 
4 DIAS/3 NOITES 

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

 » Almoço na praça Santa Croce, no coraçao de Florença

ROTEIRO
DIA 1 | J
Roma · Assis · Siena · Florença
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel St Martinde 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 | C,A
Florença
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 sil-
hueta 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 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza
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 (Mestre), jantar e hospedagem em Mestre.

DIA 4 | C
Veneza
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.

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar
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Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região Dos Vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma

· 4 Refeições ·

HOTÉIS
CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

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

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 763,00

SUP SGL € 259,00

ALTA TEMPORADA
MARÇO 27

APRIL 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

DBL/TPL € 837,00

SUP SGL € 269,00
 » Almoço na praça Santa Croce, no coraçao de Florença
 » (Almoço toscano tradicional em Montepulciano
 » Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

ROTEIRO
DIA 1 | J
Roma · Assis · Siena · Florença
Saída de manhã às 7:15 horas do hotel St Martinde ônibus 
Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo livre 
para poder visitar esta pequena cidade, cercada de mural-
has medievais. Aconselhamos a visita a famosa Basílica de 
São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cima-
bue. (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 de-
lle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. 
Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

DIA 2 | C,A
Florença
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, 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 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza 
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 (Mestre).Jantar e hospedagem em Mestre.

DIA 4 | C
Veneza 
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 | C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região Dos 
Vinhos) · Roma 
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.

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar
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8 DIAS/7 NOITES 

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

· 4 Refeições ·

HOTÉIS
CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA SAN MARTIN 4*

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

 » Almoço na praça Santa Croce, no coraçao 
de Florença
 » (Almoço toscano tradicional em 
Montepulciano
 »  Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

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 | C, J
Roma · Assis · Siena · Florença 
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 | C, A

Florença 
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 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza
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 
(Mestre).Jantar e hospedagem em Mestre.

DIA 5 | C

Veneza
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 | C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região Dos 
Vinhos) · Roma
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  | C
Roma
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 impor-
tantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria 
dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafa-
el concluindo com a fantástica Capela Sistina.  O tour não 
poderia estar completo sem a Praça de São Pedro, o espa-
ço 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 8  | C
Roma
Café da manhã no hotel e traslado INCLUÍDO ao aeroporto. 
Término dos nossos serviços.

ROTEIRO

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 4 6 11 13 18 20

DBL/TPL € 1.295,00

SUP SGL € 485,00

ALTA TEMPORADA
MARÇO 26

APRIL 2 9 16 23 30

MAIO 5 7 12 14 19 21 26 28

JUNHO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULHO 2 7 9 14 16 21 23 28 30

AGOSTO 25 27

SETEMBRO 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OUTUBRO 1 6 8 13 15 20 22 27

DBL/TPL € 1.395,00

SUP SGL € 557,00
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10 DIAS / 9 NOITES 

Capri

Cheers!

Florença

SOMENTE COM CARRANI

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar
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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 ·

HOTÉIS
CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA SAN MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*/ GH VESUVIO 4*

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 (exceto em Pompéia onde è incluída)
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10 DIAS/9 NOITES 

DIA 1 
Roma 
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45  pm 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 | C, J
Roma · Assis · Siena · Florença
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 | C,A
Florença
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 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza
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 (Mestre).Jantar e hospedagem 
em Mestre.

DIA 5 | C
Veneza 
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 |C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região Dos Vi-
nhos) · Roma
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 | C
Roma
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 | C, A, J
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento
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 Campa-
nia. Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até 
o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápo-
les com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade baixa. 
Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina. 
Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em 
direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cida-
de de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira pizza napo-
litana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológi-
cos 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 vulcânicas mortais e ga-
ses 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 | C, A
Sorrento · Capri · Roma
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 | C
Roma
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

ROTEIRO

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 4 6 11 13 18 20

DBL/TPL € 1.943,00

SUP SGL € 671,00

ALTA TEMPORADA
MARÇO 26

APRIL 2 9 16 23 30

MAIO 5 7 12 14 19 21 26 28

JUNHO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULHO 2 7 9 14 16 21 23 28 30

AGOSTO 25 27

SETEMBRO 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OUTUBRO 1 6 8 13 15 20 22 27

DBL/TPL € 2.043,00

SUP SGL € 687,00

 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coraçao de 
Florença
 » (Almoço toscano tradicional 
em Montepulciano
 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída
 » Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA
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11 DIAS/10 NOITES 

· 8 Refeições ·

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

HOTÉIS

CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA SAN MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*/ GH VESUVIO 4*

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 (exceto em Pompéia onde è incluída)
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DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45  pm 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 - abso-
lutamente romântica à noite. Vamos passar por uma área cha-
mada 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 Tar-
tarughe) 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 pos-
teriormente foi convertido em uma igreja, é o único templo ro-
mano 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 om-
bro 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 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 | C, J
Roma · Assis · Siena · Florença 
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. Aconselha-
mos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as ma-
gistrais 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 cele-
bra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até 
Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

DIA 3 | C, A
Florença
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 
contrastando com a silhueta do Campanário projetado e inicia-
do 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 restaurante toscano em Santa 
Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (op-

cional). 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. 
Hospedagem.

DIA 4 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza
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 Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petro-
nio 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 che-
gada em Veneza (Mestre).Jantar e hospedagem en Mestre.

DIA 5 | C
Veneza
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 |C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região Dos 
Vinhos) · Roma
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”, tin-
to 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 per-
noite no hotel.

DIA 7 | C
Roma
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas 
para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada exclusi-
va Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, 
você verá uma das coleções de arte mais importantes do mun-
do.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas Ge-
ográficos, 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-pri-
ma 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 Michelange-
lo. Tarde livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 | C, A, J
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento
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 Campa-
nia. 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 baixa. Tempo 
para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina. Descen-
do para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção ao 
Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pom-
péia, onde degustarás uma verdadeira pizza napolitana! Após 
o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais im-
portantes 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 cida-
de romana em cinzas 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 testemu-
nharam 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 | DC, A, J
Sorrento · Capri · Sorrento
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 condi-
ções climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e trasla-
do a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde regresso 
a Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 10 | C
Sorrento · Roma
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 volta-
re¬mos a Roma e hospedagem no hotel.

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

ROTEIRO

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 4 6 11 13 18 20

DBL/TPL € 2.109,00

SUP SGL € 711,00

ALTA TEMPORADA
MARÇO 26

APRIL 2 9 16 23 30

MAIO 5 7 12 14 19 21 26 28

JUNHO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULHO 2 7 9 14 16 21 23 28 30

AGOSTO 25 27

SETEMBRO 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OUTUBRO 1 6 8 13 15 20 22 27

DBL/TPL € 2.173,00

SUP SGL € 757,00

 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coraçao de 
Florença
 » (Almoço toscano tradicional 
em Montepulciano
 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída
 » Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA
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12 DIAS/11 NOITES 

· 9 Refeições ·

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

HOTÉIS
CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA SAN MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*/ GH VESUVIO 4*

ANACAPRI LA BOUGAINVILLE 4*

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 (exceto em Pompéia onde è incluída)

DES
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A
 ITÁLIA!

DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45  pm 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 - abso-
lutamente romântica à noite. Vamos passar por uma área cha-
mada 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 Tar-
tarughe) 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 pos-
teriormente foi convertido em uma igreja, é o único templo ro-
mano 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 om-
bro 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 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 | C, J
Roma · Assis · Siena · Florença 
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. Aconselha-
mos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as ma-
gistrais 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 cele-
bra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até 
Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

DIA 3 | C, A
Florença
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 Brunelles-
chi 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 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 visi-
ta a Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar 
numerosas provas do seu passado grandioso de antiga Repú-
blica 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 Flo-
rença. Hospedagem.

DIA 4 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza
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 Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petro-
nio 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 che-
gada em Veneza (Mestre).Jantar e hospedagem em Mestre.

DIA 5 | C
Veneza
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 deti-
do o Casanova. Após este passeio a pé, oferecemos-lhe um 
spritz ou um prosecco para coroar sua visita com a compa-
nhia de seu guia. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 6 |C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região Dos 
Vinhos) · Roma
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”, tin-
to 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 per-
noite no hotel.

DIA 7 | C
Roma
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas 
para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada exclusi-
va Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, 
você verá uma das coleções de arte mais importantes do mun-
do.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas Ge-
ográficos, 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-pri-
ma 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 Michelange-
lo. Tarde livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 | C, A, J
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento
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 Campa-
nia. 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 baixa. Tempo 
para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina. Descen-
do para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção ao 
Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pom-
péia, onde degustarás uma verdadeira pizza napolitana! Após 
o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais im-
portantes 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 cida-
de romana em cinzas 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 testemu-
nharam 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 | C, J
Sorrento
Acomodação em Sorrento em regime de meia pensão. Dia 
livre.

DIA 10 | C, A, J
Sorrento · Capri 
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 | C
Capri· Roma
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, traslado ao por-
to, onde vamos embarcar no ferry direto a Nápoles. Em ônibus 
faremos o regresso a Roma. Chegada em Roma e hospeda-
gem.

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

ROTEIRO

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

ALTA TEMPORADA
APRIL 2 9 16 23 30

MAIO 5 7 12 14 19 21 26 28

JUNHO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULHO 2 7 9 14 16 21 23 28 30

AGOSTO 4 6 11 13 18 20 25 27

SETEMBRO 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OUTUBRO 1 6 8 13 15 20 22 27

DBL/TPL € 2.515,00

SUP SGL € 835,00

 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coraçao de 
Florença
 » (Almoço toscano tradicional 
em Montepulciano
 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída
 » Experiência Spritz

EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA
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SOMENTE COM CARRANI

Verona

·  3 Refeições e 1 
aperitivo milanês ·

Milão · Milão
Milão > Bernina Express > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Sirmione > Riva 
del Garda >Verona > Franciacorta > Milão

HOTÉIS
CIDADE

MILÃO STARHOTELS RITZ 4*

BERGAMO STARHOTELS CRISTALLO 4*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 »Todos os preços são por pessoa
 »Taxa municipal não incluída: será paga diretamente ao hotel
 »Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos compartilhando o quarto 

com os pais 
 »O trecho Tirano - St. Moritz é feito por dois tipos de trens: o trem regio-

nal e o trem panorâmico (mais moderno e com grandes janelas panorâ-
micas). Na verdade, ambos podem ser considerados "trens vermelhos" 
porque, embora sejam diferentes em serviços, o trajeto que percorrem 
é exatamente o mesmo. Nosso serviço corresponde ao clássico trem 
regional.

DÍA 1 
Milão  
Bem-vindo a Milão! Encontre nosso motorista no aeroporto de 
Milão Malpensa para o traslado privativo para o hotel no centro 
da cidade. À tarde, encontre nosso guia local no lobby do ho-
tel para um passeio a pé de 3 horas pelo coração da capital do 
design. Começaremos pela Porta Venezia, um dos portões ur-
banos históricos, atravessaremos os Jardins Públicos passando 
pelo GAM, Galleria d'Arte Moderna (museu de arte moderna). 
Continuaremos pela elegante Viale Manzoni, coração do Quadri-
látero da moda, iremos à Ópera de La Scala (Teatro alla Scala), 
um templo da ópera mundial inaugurado em 1778. Vamos pas-
sar pela majestosa  Galleria Vittorio Emanuele II , o “salotto (sala 
de estar) de Milão”, admire sua magnífica cúpula de estrutura 
de ferro e vidro, e suas lojas elegantes e cafés clássicos. Logo 
depois, descobriremos a impressionante Catedral gótico-renas-
centista (Duomo di Milano), feita de mármore rosa e adornada 
com centenas de pináculos e esculturas realistas. Nosso guia re-
latará as principais características da catedral e os principais mo-
numentos que cercam esta esplêndida praça. Continuaremos 
pela cênica Via Dante, com sua arquitetura refinada de palácios 
dos séculos XVIII e XIX e como destaque final vamos admirar o 
imponente Castello Sforzesco, uma fortaleza medieval constru-
ída no século XV pelo Duque de Milão, Francesco Sforza . Nas 
proximidades, escolhemos uma confeitaria tradicional para que 
você possa relaxar e desfrutar de um aperitivo milanês (happy 
hour). Ao final do aperitivo, término do nosso passeio e você terá 
algum tempo livre antes de retornar ao hotel por conta própria. 
Hospedagem em Milão.

DÍA 2 
Milão · Bernina Express · Milão
Dedicaremos este dia a um tour fabuloso, a bordo do trem regio-
nal Bernina Express, que sobe as encostas dos Alpes. É um ser-
viço ferroviário suíço que liga Tirano, em Valtellina, com St. Moriz, 
nos Alpes suíços. A rota, com 60 quilômetros de extensão, a 
maioria em território suíço, é espetacular. O trem sai de Tirano (a 
uma altitude de 500 metros) e chega a 2.253 metros no Passo 
de Bernina e desce a 1.775 em St. Moritz, atravessando impres-
sionantes paisagens alpinas: montanhas, florestas, lagos, gelei-

ras. Por esse motivo, o trem Bernina Express faz parte da lista 
de Patrimônios Mundiais da UNESCO. Após o café da manhã 
no hotel, encontraremos nosso tour líder que os levará a Tirano. 
Embarcaremos no Trem vermelho e iniciaremos nossa viagem 
por um dos mais belos trajetos ferroviários do mundo. A viagem 
leva duas horas (cada perna) para ser concluída. Chegaremos a 
cidade de St. Moritz, onde teremos tempo livre para explorá-la. 
Marcaremos um ponto de encontro para encontrar o seu moto-
rista para retornar em ônibus a Milão. Hospedagem em Milão.

DÍA 3 | C
Milão  · Como · Bellagio · Varenna · Bergamo
Aproveite seu café da manhã no hotel e prepare-se para uma 
visita ao Lago di Como, um dos destinos turísticos favoritos 
devido à sua proximidade com Milão. Entre os grandes lagos 
pré-alpinos, Como é o mais glamoroso por sua história, charme, 
vilas e jardins e "Grand-Hotéis". Isso fez com que atraísse artis-
tas, escritores, poetas e celebridades de todo o mundo fasci-
nados pelo romantismo das suas paisagens. Após uma breve 
visita à cidade, embarcaremos em um vaporetto para Bellagio, 
a pérola do lago. Esta pequena e famosa cidade está localizada 
na intersecção dos dois braços do lago. Tempo livre para almo-
çar.   De volta a bordo, seguiremos para Varenna, outra cidade 
encantadora, ideal para passear e relaxar. Mais tarde, nosso iti-
nerário continua até Bérgamo, a mais bela cidade medieval da 
Lombardia, uma joia histórica e artística caracterizada por sua 
estrutura urbana: a “città bassa” (ou cidade baixa) é moderna e 
dinâmica, enquanto a famosa “città alta” (ou cidade alta) abriga 
o coração medieval e renascentista da cidade. Hospedagem em 
Bérgamo.

DÍA 4 | D
Bergamo · Sirmione · Riva del Garda · Bergamo
Lago di Garda, o maior lago da Itália, é nosso próximo destino. 
Após o café da manhã no hotel, faremos um passeio panorâ-
mico ao longo da costa oeste do lago, apreciando a esplêndida 
paisagem natural, com as Dolomitas de Brenta como pano de 
fundo, cujas encostas em forma de penhascos e falésias caem 
abruptamente na água. Esta parte dos Alpes é um Patrimônio 
Mundial da UNESCO. Graças ao seu microclima, desfrutaremos 

da exuberante vegetação mediterrânica da zona, que inclui limo-
eiros, oliveiras, magnólias, buganvílias. Certifique-se de provar 
alguns dos azeites e vinhos locais nas lojas de delicatessen. Vi-
sitaremos Sirmione, a cidade mais popular do lago, um famoso 
centro termal com hotéis de luxo, também conhecido por seu 
castelo medieval e suas ruínas da vila de Catulo, um poeta roma-
no do século I dC que viveu aqui. Passeio de barco curto. Após a 
navegação, tempo livre para almoço e continuação até chegar a 
Riva del Garda, na parte norte do lago balneário conhecido pela 
aristocracia durante a "Belle Epoque". Retorno e Hospedagem 
em Bérgamo.

DÍA 5 | D, A
Bergamo · Verona · Franciacorta (light lunch and wine 
tasting) · Milão 
Após o café da manhã, partiremos para Verona, uma das mais 
belas cidades artísticas da Itália, famosa pela Arena, um dos co-
liseus mais bem preservados da Europa. Um guia local estará 
à nossa espera para um passeio fascinante imerso na história 
e cultura da cidade. A fascinante mistura de períodos históri-
cos e culturas (clássicas e germânicas) é notável. Faremos um 
passeio pelo centro histórico, com suas ruas estreitas reple-
tas de lojas e praças renascentistas com seus característicos 
mercados ao ar livre. Menção especial a  arquitetura: romana, 
medieval, românica, renascentista, barroca. Duas das peças de 
William Shakespeare se passam em Verona: "Romeu e Julieta" 
é a mais famosa. Sugerimos dar uma olhada na chamada casa 
Giulietta (e sua varanda, que dizem ter sido a lendária varanda da 
famosa cena da tragédia "Oh Romeo, Romeo... onde está você 
que eu não vejo vocês..."). É uma mansão medieval localizada na 
via Cappello. Capello (Capuleto) é precisamente o nome de uma 
família que viveu no edifício no século XIV.Após o passeio por 
Verona, continuaremos nossa jornada até o território de "Francia-
corta", cujo solo de cascalho e areia sobre calcário é ideal para o 
cultivo de uvas para a produção de vinhos. É por isso que esco-
lhemos este local para nossa próxima experiência. Faremos um 
almoço leve degustando além da gastronomia regional, o seu fa-
moso e premiado espumante, delicadamente harmonioso, per-
fumado e frutado. Retorno a Milão e fim dos nossos serviços.

ROTEIRO

ALTA TEMPORADA
MAIO 19 26

JUNHO 2 23

JULHO 7 21

AGOSTO 4 18

SETEMBRO 1 29

OUTUBRO 6 20

DBL € 1.575,00

SUP SGL € 471,00

TPL ON REQUEST

 » Aproveite de um delicioso happy 
hour
 » Degustação de vinhos e almoço 
leve na região de Franciacorta

EXPERIÊNCIA  
GASTRONÔMICA

GUIA LOCAL  
EM MILÃO  
E VERONA

TRA
SL

A
D

OS PANORÂM
IC
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 B

ERNINA EXPR
ESS 

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar
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LAGOS DO NORTE  
COM BERNINA EXPRESS | 5 DIAS/4 NOITES
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DA PUGLIA
6 DIAS/5 NOITES

Ostuni

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

Castel del Monte,  Patrimonio Unesco

HOTÉIS

CIDADE

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 incluídas

Puglia

ROTEIRO

Matera,  Patrimonio Unesco

SOMENTE COM CARRANI

VISITE OS LOCAIS DO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL UNESCO 

DO CASTEL DEL MONTE, 
ALBEROBELLO E MATERA!

· 5 Refeições ·
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A
 ITÁLIA!

ALTA TEMPORADA
MAIO 5 26

JUNHO 16 23

JULHO 14 21

AGOSTO 25

SETEMBRO 8 22

OUTUBRO 6 20

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 1.647,00

SUP SGL € 210,00
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C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

DIA 1 | J
Bari 
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 | C, J
Bari ·  Trani · Castel del Monte · Alberobello
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 | C, J
Alberobello · Matera · Alberobello
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 | C, J
Alberobello · Locorotondo · Ostuni · Lecce 
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 | D, C
Lecce · Otranto · Jantar na “Masseria Le Stanzíe" 
Lecce 
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 | C
Lecce 
Desfrute do último café da manhã no hotel. Fim de nossos 
serviços. 

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. 

GUIAS LOCAIS 
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ROMA & PUGLIA 
9 DIAS/8 NOITES

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

HOTÉIS

CIDADE

ROMA DIANA 4* 
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 incluídas

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

Roma

Bari Lecce

Alberobello

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 | C, D
Roma > Bari 
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 descobrir essa maravilhosa região. Tour a pê na 
tarde para aprender mais sobre a historia da cidade e o seus 
monumentos mais relevantes. Caminhe pelas ruazinhas en-
cantadoras do antigo centro da cidade, admire a Basílica de 
São Nicola aonde os restos do Santo Nicola de Myra estão 
preservados e o Castelo Normanno-Suábio, um forte cons-
truido no século XII construido por Roger o Normando e re-
construido 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 3 | C, J
Bari · Trani · Castel del Monte · Alberobello 
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 4 | C, J
Alberobello · Matera · Alberobello 
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 | C, J
Alberobello ·  Locorotondo · Ostuni · Lecce
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 | C, J
Lecce · Otranto · Jantar na  “Masseria le Stanzìe · 
Lecce
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 7 | C
Lecce · Roma
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 | C
Roma
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 | D
Roma
Café da manha no hotel. Fim dos nossos serviços

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

· 5 Refeições ·
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A
 ITÁLIA!

ALTA TEMPORADA
MAIO 4 25

JUNHO 15 22

JULHO 13 20

AGOSTO 24

SETEMBRO 7 21

OUTUBRO 5 19

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 2.383,00

SUP SGL € 445,00

 » 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

TRATAMIENTO ESPECIAL

VISITE OS LOCAIS DO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL UNESCO 

DO CASTEL DEL MONTE, 
ALBEROBELLO E MATERA!
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AUTÊNTICA PUGLIA  
9 DIAS/8 NOITES

Bari · Bari
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Otranto> Lecce > Gallipoli > Martina Franca > Polignano a Mare > Bari

HOTÉIS

CIDADE

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 incluídas ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

Bari

Polignano a Mare

Trani

DIA 1| J
Bari
Chegada a Bari, capital da Puglia por conta própria. Encontre 
nosso guia no hotel para o início do tour e descubra esta 
cidade maravilhosa. À tarde, passeio a pé pelo centro his-
tórico, conhecido como "Bari Vecchia", conheça a história 
da cidade e seus monumentos mais importantes. Vamos 
caminhar pelas charmosas ruas estreitas passar por praças 
históricas, admirar a Basílica Ortodoxa de San Nicola, onde 
estão preservados os restos de São Nicolau de Mira, e o 
Castelo Norman-Suábio, uma Fortaleza do século XII cons-
truída por Rogerio, o Normando, e reconstruída por Frederi-
co II da Suábia. Surpreenda-se com a vista impressionante 
da fortaleza (entrada para o castelo não incluída). Após a 
visita, dirija-se à Piazza Mercantile, onde você verá a antiga 
coluna da justiça. Jantar e Hospedagem.

DIA 2 | C, J
Bari · Trani · Castel del Monte · Alberobello 
Aproveite o café da manhã no hotel. Saída em ônibus para 
Trani. Conhecida como a "Pérola da Puglia", Trani é uma 
das cidades medievais mais destacadas do sul da Itália. 
Descubra a sua arte e os monumentos, visitando o bairro 
judeu e a maravilhosa Catedral românica de pedra branca. 
À tarde, continuaremos até Castel Del Monte, Patrimônio 
Mundial da UNESCO, um dos lugares mais emblemáticos 
da “Puglia Imperiale” construído no século XIII sob Roge-
rio o Normando, um dos reis mais iluminados da história. A 
fortaleza é um complexo geométrico harmonioso, de forma 
octogonal e cercado de mistérios e símbolos que ainda não 
foram resolvidos. Nossa viagem continuará em direção a Al-
berobello, a "cittá dei Trulli", Patrimônio Mundial da UNESCO 
famoso por seus característicos "trulli" Estas casas de pedra 
calcária em forma de cone foram construídas no século XIV, 
e é possível vê-las em todos os lugares. Valle d'Itria, espe-
cialmente nas zonas rurais, esta cidade é realmente única, 
com uma atmosfera de conto de fadas. A cidade de Albe-
robello (árvore bela) recebe o nome da floresta centenária 
de carvalhos que cobriam a área. Você terá uma experiência 
única de passar a noite em uma charmosa estrutura hotelei-
ra, um "albergo difuso", dormindo em um autêntico "Trullo". 
Jantar incluído 

DIA 3 | C, J
Alberobello · Matera  · Alberobello 
Após o café da manhã, localizado na "praça" do complexo 
hoteleiro, no prédio principal (a 200 metros do Trulli), segui-
remos até a região vizinha da Basilicata. Bem-vindo a Mate-
ra! “la cittá dei sassi” (cidade das pedras), nossa versão da 
Capadócia no sul da Itália! Matera é Património Mundial da 
UNESCO e em 2019 foi proclamada “Capital Europeia da 
Cultura! Dá a impressão de um presépio gigante devido à lo-
calização de suas grutas escalonadas na montanha e ligadas 
por um labirinto de vielas e pequenos degraus. A história da 
cidade é digna de admiração, pois deixou de ser um lugar 
em absoluto declínio para a magnífica cidade-museu que é 
hoje. Visite e conheça a história dos "Sassi di Matera" (Pe-
dras de Matera), cavernas que são usadas como casas há 

mais de 9.000 anos e fazem parte do monumental centro 
histórico. Admire a catedral românica e seu "Campanile" que 
domina o horizonte. Aprecie a incrível vista do "Sassi" de vá-
rios pontos de vista. Retorno a Alberobello à tarde. Jantar e 
Hospedagem no "Trullo".

DIA 4 | C, J
Alberobello · Locorotondo · Ostuni · Lecce 
Café da manhã na "praça" do complexo hoteleiro, no prédio 
principal (200 metros de Trulli). Saída de Alberobello em di-
reção a Locorotondo. Esta pitoresca cidade, que é um dos 
"Borghi piu belli d'Italia" faz parte da rota das "cidades bran-
cas" da Puglia. Locorotondo vem do latim “locus-rotondus”, 
devido à sua localização circular. Continuação para Ostuni, 
outra "cittá bianca", mais uma das joias da região, linda e 
toda caiada de branco, totalmente murada e rodeada de an-
tigas oliveiras e vinhas. Tempo livre para almoçar, provar pro-
dutos artesanais, fazer compras, passear pelas ruelas cheia 
de lojinhas. No final da tarde, seguiremos em ônibus para 
Lecce, localizada no coração da região de Salento. Jantar 
e hospedagem.

DIA 5 | D, C
Lecce · Otranto · Jantar na “Masseria le Stanzie · 
Lecce 
Após o café da manhã no hotel, desfrute de uma visita guia-
da e conheça a história e o patrimônio de Lecce, chama-
da “Florença do Sul” devido a sua vida artística e cultural. 
Lecce é uma das capitais barrocas do sul da Itália. Visite a 
cidade velha, a catedral do século XII, a Basílica da Santa 
Cruz, o anfiteatro romano e a pitoresca Piazza del Duomo. 
Mais tarde, seguiremos para Otranto, “porta de entrada 
para o Oriente”, onde você terá tempo livre para almoçar e 
passear pela maravilhosa cidade antiga. Ao longo dos sé-
culos, Otranto foi dominada pelas culturas grega, romana 
e turca. Caminhe pelo labirinto de ruas estreitas no centro 
histórico. Não se esqueça de visitar a icônica Catedral, onde 
os ossos de 813 mártires são exibidos em uma caixa de 
vidro atrás do altar. Veja o maravilhoso pavimento de mo-
saico que rivaliza com os mosaicos de Ravenna em riqueza 
e grandeza. À tarde, continuação para Supersano para um 
maravilhoso jantar na "Masseria le Stanzìe", uma tradicional 
propriedade rural de Salento. Você terá a oportunidade nesta 
antiga fazenda, de aprender a história e a cultura gastronô-
mica da Puglia. Veja como é feita a massa caseira e visite os 
túmulos medievais que fazem parte da propriedade. Jantar 
com comidas típicas e produtos da região. À noite, retorno 
a Lecce. Hospedagem

DIA 6 | C
Lecce · Gallipoli · Lecce
Após o café da manhã, partiremos para Gallipoli, um dos 
destinos turísticos mais famosos e cosmopolitas de Salen-
to. Gallipoli, de origem grega, é a cidade de verão preferida 
dos jovens da Itália, por sua vida noturna animada e por seus 
quilômetros de praias selvagens, entre dunas e pinhais, que 
nos lembram o paraíso, esta área é conhecida como as 
"maldivas da Itália". Tempo livre para explorar a charmosa ci-
dade velha de Gallipoli, suas muralhas e a atmosfera náutica 

de sua orla e porto de iates. À tarde, retorno a Lecce. Tempo 
livre disponível para passear pelo centro histórico barroco. 
Alojamento.

DIA 7 | C, A
Lecce · Martina Franca ·  Almuerzo en masseria 
Zona Fasano · Bari 
Após o café da manhã, retornaremos a Bari passando pela 
área conhecida como "Le Murge". Conheceremos Martina 
Franca, uma elegante cidade barroca cheia de igrejas, pa-
lácios nobres lindamente decorados e praças que parecem 
cenários de teatro. O centro é composto pela Basílica de 
San Martino, o Palácio Ducal e a Torre do Relógio. Hora de 
caminhar pelo Corso principal. Continuação para o Valle 
d'Itria, zona rural por excelência da Puglia, abundante em 
oliveiras e vinhas. Almoçaremos em uma tradicional "Mas-
sería", essas propriedades são fazendas que cultivam pro-
dutos orgânicos, estão espalhadas por toda a região e têm 
suas origens na época medieval e desde então produzem 
o melhor azeite extra virgem do sul da Itália. Almoço e de-
gustação de produtos típicos. Tempo livre para descanso e 
saída para Bari, destino final do dia. Hospedagem. 

DIA 8 | C
Bari · Polignano · Monopoli · Bari 
Após o café da manhã, vamos visitar duas das cidades cos-
teiras mais famosas da Puglia central. Começaremos com 
Monopoli, uma magnífica cidadela murada à beira-mar, com 
um labirinto de ruazinhas repletas de palácios e igrejas nas 
quais passear é um prazer. Desses muitos portos da Puglia, 
durante a Idade Média, as cruzadas partiram para libertar a 
Terra Santa dos muçulmanos, todas essas cidades foram 
enriquecidas pelo comércio com Constantinopla, por isso 
sua marcada atmosfera oriental. Mais tarde continuaremos 
nossa viagem a Polignano al Mare, uma das cidades favori-
tas dos italianos, cidade natal de Domenico Modugno, com-
positor da famosa melodia Volare (nel blu, dipinto di blu,,,). 
Polignano está localizada no topo de uma alta falésia, com 
vista para o mar, e sua costa é caracterizada por enseadas e 
promontórios rochosos. Numerosos miradouros oferecem 
vistas maravilhosas, como a do Lama Monachile. Tempo 
livre para passear e fazer compras nas boutiques e ateliês 
de artesãos locais, ou para saborear um aperitivo na praça 
principal. Retorno a Bari. Hospedagem.

DIA 9 | C
Bari
Aproveite o café da manhã no hotel. Fim dos nossos servi-
ços. Possibilidade de adicionar um transfer privativo ao ae-
roporto de Bari ou Brindisi, consulte nossa tarifa de transfer 
com nosso departamento de reservas.

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

· NOVO · · 6 Refeições ·

DES
C

U
B

RA
 A

S J
ÓIAS DO SUL D

A
 ITÁLIA!

ALTA TEMPORADA
MAIO 5 26

JUNHO 16 23

JULHO 14 21

AGOSTO 25

SETEMBRO 8 22

OUTUBRO 6 20

*SAIDA EM FRANCÊS

DBL/TPL € 2.499,00

SUP SGL € 317,00
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Ragusa

Sicilian cannoli

HOTÉIS

CIDADE

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

ÁREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

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

ALTA TEMPORADA
APRIL 13

MAIO 4 18*

JUNHO 8 22

JULHO 6 20

AGOSTO 24

SETEMBRO 7 21

OUTUBRO 5* 19

NOVEMBRO 9

MARÇO 2024 21

*SAIDA EM FRANCÊS

1A CATEGORÍA

SGL € 1.661,00

DBL € 1.299,00

TPL € 1.259,00
Saline della Laguna

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

DIA 2 | C, J
Palermo
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 3 | C, A, J
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Marsala 
(degustação de vinho e productos culinarios 
regionales) · Agrigento 
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 la-
guna aonde história, natureza e arqueologia encontram uma 
sintesis perfeita e permite o visitante de provar experien-
cias diferentes, únicas e encantadoras. Seguiremos para 
Marsala, terra do vinho por excelência. Desfrute de uma 
experiência maravilhosa, visitaremos uma adega tradicional 
e histórica onde faremos uma pausa para um almoço leve, 
uma oportunidade para você  provar  os produtos da culiná-
ria regional .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 ruì-
nas 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 noite. 
Jantar e pernoite no hotel.

DIA 4 | C, J
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma 
linda e histórica cidade no coração da Sicilia. 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 Sicilia! Jantar e pernoite no hotel.

DIA 5 | C, J
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina
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 | C, J
Taormina
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 | C
Taormina
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços.

ROTEIRO

Taormina

SOMENTE COM CARRANI

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

 
SICILIANA 
7 DIAS/6 NOITES

Palermo · Taormina
Palermo > Erice > Saline della Laguna > Marsala (degustação de vinho e productos 
culinarios regionales) > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > 
Siracusa > Taormina 

· 7 Refeições ·
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 » !Visita de uma adega histórica e tradicional em 
Marsala com degustação de vinhos e produtos da 
culinária regional!

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
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Piazza Armerina mosaics

HOTÉIS

CIDADE

ROMA ST.MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*/ GH VESUVIO 4*

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

ÁREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (except for the lunch in Pompéia)
 » !Visita de uma adega histórica e tradicional em Marsala com degustação de 

vinhos e produtos da culinária regional!

Siracusa

DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 19:45  pm 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 - abso-
lutamente romântica à noite. Vamos passar por uma área cha-
mada 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 templo 
romano que permaneceu intacto ao longo dos séculos.   Pró-
xima 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 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 seu conta e hospedagem.

DIA 2 | C, A, J
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento
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 Campa-
nia. Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até 
o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápo-
les com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade baixa. 
Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina. 
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 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 cida-
de romana em cinzas 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 testemu-
nharam 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 | C, A, J

Sorrento > Capri > Sorrento
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 condi-
ções 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 | C
Sorrento · Palermo (Noite em ferry boat)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. A tarde saída em ônibus 
em direção ao porto de Nápoles e embarque no ferry boat Tir-
renia/Snav com destino a Palermo. Noite à bordo (sem jantar e 
sem café da manhã).

DIA 5 | J
Palermo
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo livre e 
jantar no hotel. Alojamento.

DIA 6 | C, J
Palermo
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 Bene-
ditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a seguir a capital Sici-
liana, que inclui a Capela Palatina no Palazzo Real considerada 
o melhor exemplo de fusão entre as diferentes culturas e regi-
ões. Tarde livre, jantar e hospedagem.

DIA 7 | C, A, J
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Marsala (de-
gustação de vinho e productos culinarios regiona-
les) · Agrigento 
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval 
em cima ao Monte San Giuliano. Muitos dizem que pouco mu-
dou no vilarejo desde o VI século e os seus labirintos como uma 
torção de pistas è perfeito para uma boa visita na manhã.  Con-
tinue visitando as Saline, uma extraordinária laguna aonde his-
tória, natureza e arqueologia encontram uma sintesis perfeita 
e permite o visitante de provar experiencias diferentes, únicas 
e encantadoras. Seguiremos para Marsala, terra do vinho por 
excelência. Desfrute de uma experiência maravilhosa, visitare-
mos uma adega tradicional e histórica onde faremos uma pau-
sa para um almoço leve, uma oportunidade para você  provar  
os produtos da culinária regional.Volte para o seu ónibus e viaje 
para Agrigento, seu destino final para o dia. Visite os monumen-
tos 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 noite. Jantar 
e pernoite no hotel.

DIA 8 | C, J
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma 

linda e histórica cidade no coração da Sicilia. 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 estão 
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 Patrimó-
nios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão de San Gior-
gio, 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 purgatório e o magnifico Palácio Cosentini, um 
dos mais interessantes palácios barrocos em Sicilia! Jantar e 
pernoite no hotel.
DIA 9 | C, J
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade 
maritìma famosa pela sua arquitetura de estilo Barroco. Visite a 
Catedral de San Nicolo recentemente renovada depois do ter-
remoto 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 rui-
nas 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 artifi-
ciais. Depois da visita, passe por uma das pontes da cidade em 
direção da ilha de Ortigia - a parte mais antiga de Siracusa - visi-
ta suas ricas igrejas de estilo barroco e palácios medievais. Na 
noite chegada em Taormina, hospedagem e pernoite no hotel.

DIA 10 | C, J
Taormina
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos vul-
cões 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 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 11 | C
Taormina
Café de manhã no hotel e término dos nossos seviços.

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

 
MEDITERRÂNEA  
11 DIAS/10 NOITES

Roma · Taormina
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice 
> Saline della Laguna > Marsala (degustação de vinho e productos culinarios 
regionales) > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > 
Taormina

ALTA TEMPORADA
APRIL 9 30

MAIO 14*

JUNHO 4 18

JULHO 2 16

AGOSTO 20

SETEMBRO 3 17

OUTUBRO 1* 15

NOVEMBRO 5

MARÇO 202417 17

*SAIDA EM FRANCÊS

SGL € 3.155,00

DBL € 2.571,00

TPL € 2.529,00

· 11 Refeições · SOMENTE  
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PASSEIO DE GRUPO REGULAR

 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida 
incluída
 » !Visita de uma adega 
histórica e tradicional em 
Marsala com degustação 
de vinhos e produtos da 
culinária regional!
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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 (excepto en Pompéia donde están incluidas)
 » ¡Visita de una histórica y tradicional bodega en Marsala con degustación de vinos 

y productos culinarios regionales!

HOTÉIS

CIDADE

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST.MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*/ GH VESUVIO 4*

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

ÁREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

ALTA TEMPORADA
APRIL 3 24

MAIO 8 29

JUNHO 12 26

JULHO 10

AGOSTO 14 28

SETEMBRO 11 25

OUTUBRO 9

SGL € 4.359,00

DBL € 3.495,00

TPL € 3.369,00

DIA 1 | J
Roma · Assis · Siena · Florença
Salida a las 7:15 desde el hotel St. Martin en 
autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña 
ciudad, rodeada de murallas de inconfundible 
aspecto medieval. Aconsejamos la visita de 
la famosa Basílica de San Francisco, con las 
obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo 
libre para el almuerzo, no incluido). Recorrien-
do la autopista que conecta de norte a sur la 
Península Italiana, llegaremos a Siena. Monu-
mental y totalmente medieval, rodeada de po-
derosas murallas, es conocida por tener una 
de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y 
alojamiento.

DIA 2 | C, A
Florença 
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 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza 
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 (Mestre). Jan-
tar e hospedagem em Mestre.

DIA 4 | C
Veneza
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 | C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - 
Região Dos Vinhos) · Roma
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 | C
Roma
Café da manhã no hotel, pela manhã saída 
às 7:45/8:00 horas 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 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 | C
Roma
Café da manhã no hotel. Tempo livre (opor-
tunidade de fazer tour regulares em Roma e 
arredores) e hospedagem no hotel.

DIA 8 | C, A, J
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento 
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 napo-
litana! 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 | C, A, J
Sorrento · Capri · Sorrento
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 | C
Sorrento · Palermo (noite em ferry 
boat)
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 | J
Palermo
Encontro com o resto dos participantes no ho-
tel. Tempo livre e jantar no hotel. Alojamento.

DIA 12 | C, J
Palermo 
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 | C, A, J
Palermo · Erice · Saline della Laguna · 
Marsala (degustação de vinho e pro-
ductos culinarios regionales) · Agri-
gento
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. Seguiremos para Marsala, terra 
do vinho por excelência. Desfrute de uma ex-
periência maravilhosa, visitaremos uma adega 
tradicional e histórica onde faremos uma pau-
sa para um almoço leve, uma oportunidade 
para você  provar  os produtos da culinária 
regional .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) - Patrimó-
nio Mundial da Unesco - e aprenda sobre as 
ruìnas arqueológicas como o Templo clássico 
de Concordia o Templo de Hércules, e o Tem-
plo de Júpiter, um dos maiores edifícios de 
estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. 
Jantar e pernoite no hotel.

DIA 14 | C, J
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa 
Ibla · Ragusa
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Ar-
merina, uma linda e histórica cidade no cora-
ção da Sicilia. 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 Sici-
lia! Jantar e pernoite no hotel.

DIA 15 | C, J
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina
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 | C, J
Taormina
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 | C
Taormina
Café de manhã no hotel e término dos nossos 
serviços.

ROTEIRO

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

 
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 > Marsala (degustação de vinho e productos culinarios regionales) 
>Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina

Noto

SOMENTE COM CARRANI

· 15 Refeições · EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

 » Almoço na praça Santa Croce, no coração de Florença
 » Almoço típico toscano em Montepulciano
 » Almoço em Pompéia com uma verdadeira pizza napolitana

 » !Visita de uma adega histórica e tradicional em Marsala com 
degustação de vinhos e produtos da culinária regional!

 » Experiência Spritz
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DIA 1 · QUINTA-FEIRA
Roma
Recepção no aeroporto, traslado e chegada ao hotel. Às 19:45  
pm 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 (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 | C

Roma 
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas 
para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada exclu-
siva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, 
você verá uma das coleções de arte mais importantes do mun-
do.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas Ge-
ográficos, 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 · SABADO | C, J
Roma · Assis · Siena · Florença 
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 | C, A
Florença 
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 | C, J
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza 
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 | C
Veneza 
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 | C, A
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos vinhos) 
Roma 
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 | C
Roma · Civitavecchia (Noite de navegação) 
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 | C, A
Navegação · Chegada a Barcelona 
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 · SABADO | C
Barcelona 
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, Paseo de Gracia, 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. Em seguida, iremos ao Poble Espanyol, que é uma 
síntese da riqueza cultural da Espanha. Chegaremos à Plaza de 

Catalunya, onde nosso tour terminará. Tarde livre para desfrutar 
desta bela cidade e seus arredores. Hospedagem no hotel.

DIA 11 · DOMINGO | C
Barcelona · Madrid 
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 | C
Madrid · Cordoba · Sevilla 
Café da manhã no hotel. O Pick up se realizará desde os nossos 
hoteis programados, por favor revise o vouchers para o horário. 
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 Mesquita / Catedral 
que irá descansar nossa mente e nos encorajar a caminhar pe-
las ruas estreitas do Bairro Judeu. Na parte da tarde, após uma 
curta viagem de cerca de duas horas chegaremos em Sevilla. 
Pernoite no hotel.

DIA 13 · TERÇA-FEIRA | C
Sevilla
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio panorâmico pela 
cidade – inclui a entrada a Catedral  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 peculiares 
desta cidade ativa e cheia de luz. Pernoite no hotel. Show de 
flamenco opcional.

DIA 14 · QUARTA-FEIRA | C
Sevilla · Granada 
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 Humanidade 
pela UNESCO  e aos jardins Generalife, fontes, jardins, terraços 
que com suas paisagens inspiraram autores como W. Irving em 
seus "Contos da Alhambra". Pernoite no hotel. À noite, opcional, 
Show Zambra Flamenca show no bairro Sacromonte. 

DIA 15 · QUINTA-FEIRA | C
Granada
Café da manha no hotel e dia livre para desfrutar a capital Na-
zari. Granada tem muito para se conhecer além de Alhambra, a 
herança muçulmana pode ser notada em cada canto da cidade 
e se mistura com a tradição cristã tornando um cenário único. 
Por conta própria, você poderá conhecer mais desse espírito e 
mergulhar no mágico bairro de El Albaicín, Patrimônio da Huma-
nidade, para descobrir seus segredos: visitar Sierra Nevada, an-
tigas mesquitas convertidas em igrejas e antigos palácios, ainda 
rodeados de aromas árabes . Acomodação de hotel.

DIA 16 · SEXTA-FEIRA  | C
Granada · Toledo · Madrid
Café da manhã no hotel. Saída 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. Seguiremos para Madrid. 
Hospedagem no hotel.

DIA 17 · SABADO | C
Madrid
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

(*)Durante a estadia em Roma, Barcelona e Madrid, assim como 
no percurso em ferry não tem o serviço de guia acompanhante.

Veneza

Toledo

HOTÉIS

CIDADE TOURIST SUPERIOR

ROMA SAN MARTIN 4*

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4*

BARCELONA CATALONIA BARCELONA 505 4*

MADRID PRINCESA PLAZA 4*

SEVILLA
CATALONIA SANTA JUSTA 4* 

CATALONIA GIRALDA 4* 

GRANADA ALIXARES 4*

ROTEIRO

Barcelona

SOMENTE COM CARRANI

ALTA TEMPORADA
MAIO 4 11 18 25

JUNHO 1 8 15 22 29

JULHO 6 13 20 27

AGOSTO 3 10 17 24 31

SETEMBRO 7 14 21 28

OUTUBRO 5 12

TOURIST SUPERIOR

DBL/TPL € 3.137,00

SGL € 4.503,00

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

**Durante a estadia em Roma, Barcelona e Madrid, assim como no percurso em 
ferry não tem o serviço de guia acompanhante

C | Café da manhã  A | Almoço  J | Jantar

 
SUEÑO MEDITERRÁNEO: ITÁLIA - ESPANHA 
17 DIAS/16 NOITES

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 

 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coraçao de 
Florença 

 » Almoço toscano tradicional 
em Montepulciano

 » Experiência Spritz
 » Visitas guiadas em 
Barcelona, Córdoba 
(entrada para a Mesquita 
incluída), Sevilha (entrada 
para a Catedral incluída), 
Granada (Jardins 

Alhambra e Generalife) e 
ToledoGeneralife) y Toledo 

 » Guia acompanhante durante 
o circuíto* / ônibus deluxe 
com ar condicionado / 
alojamento na categoria 
de acordo com sua escolha 
/ café da manhã diário e 
5 refeições / traslados de 
aeroporto e de estação de 
acordo com o itinerário / 
seguro de viagem (somente 
na Espanha)

SPECIAL TREATMENT· 5 Refeições · SOMENTE  
COM CARRANI
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5 DIAS / 4 NOITES 12 DIAS / 11 NOITES 

TODA ITALIA

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5 7 12 14 19 21

ALTA TEMPORADA
MARÇO 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

PREÇO POR PESSOA

SGL DBL/TPL

€ € 846 € 520

€ € 956 € 575

€ € 1.130 € 661

€ € 1.263 € 728

8 DIAS / 7 NOITES
10 DIAS / 9 NOITES 
11 DIAS / 10 NOITES  

UPDATE OPCIONAL PARA HOSPEDAGEM EM VENEZA

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 4 6 11 13 18 20

ALTA TEMPORADA
ABRIL 2 9 16 23 30

MAIO 5 7 12 14 19 21 26 28

JUNHO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULHO 2 7 9 14 16 21 23 28 30

AGOSTO 25 27

SETEMBRO 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OUTUBRO 1 6 8 13 15 20 22 27

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3 24

MAIO 8 29

JUNHO 12 26

JULHO 10

AGOSTO 14 28

SETEMBRO 11 25

OUTUBRO 9

Piazza San Marco

VOCÊ GOSTARIA DE PASSAR DUAS NOITES MÁGICAS NA LENDÁRIA 
E MARAVILHOSA ILHA DE VENEZA? 
Agora você tem a oportunidade de ficar em um de nossos hotéis 4 estrelas selecionados, incluindo Santa Chiara, Palazzo 
Stern ou Locanda Vivaldi. Informaremos sobre o possível hotel a ser confirmado em questão de dias antes da chegada 
(exatamente 10 dias). Vamos reservar um lindo quarto com vista para o canal independente do hotel escolhido. Hospedagem 
não inclui jantar. Para o city tour programado em Veneza, seu guia estará esperando por você na Praça São Marcos, de 
acordo com as informações do ponto de encontro que serão detalhadas na confirmação da reserva.

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 4 6 11 13 18 20

ALTA TEMPORADA
MARÇO 26

ABRIL 2 9 16 23 30

MAIO 5 7 12 14 19 21 26 28

JUNHO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULHO 2 7 9 14 16 21 23 28 30

AGOSTO 25 27

SETEMBRO 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OUTUBRO 1 6 8 13 15 20 22 27
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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 encon-
trar 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

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT
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ESTEJA SEMPRE ATUALIZADO
Inscreva-se para receber nossas newsletter

INSCREVA-SE 

https://bit.ly/3ybpsIN

