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TOUR COMPLETO COM
GUIA ACOMPANHANTE
POR TODA ITÁLIA
Nosso produto Fantasia é garantido em
Português
Saídas regulares garantidas, a melhor
maneira de descobrir a Itália
Diversas opções de viagem a partir de 3
até 11 noites
Cidades mundialmente famosas, como
Roma, Florença e Veneza, passando pela
Toscana, a região dos vinhos; e ainda a
região do Sul com a costa de Sorrento e
a Sicília
Hotéis altamente selecionados e
gastronomia típica italiana durante todo
o circuito
Trabalhamos com guias altamente
qualificados
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PORTUGUÊS
Tour completo com guia acompanhante por toda Itália
• Nosso produto Fantasia é garantido em Português
• Saídas regulares garantidas, a melhor maneira de descobrir a Itália
• Diversas opções de viagem a partir de 3 até 11 noites

• Cidades mundialmente famosas, como Roma, Florença e Veneza, passando pela
Toscana, a região dos vinhos; e ainda a região do Sul com a costa de Sorrento e a
Sicília
• Hotéis altamente selecionados e gastronomia típica italiana durante todo o circuito
• Trabalhamos com guias altamente qualificados
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Informações importantes antes de reservar nossos circuitos Fantasia
Ponto de saída e horário:
Fantasia com saída de Roma do Hotel Massimo D’Azeglio às 7:15
Os tours incluem:
• Transporte em ônibus Gran Turismo
• Guia acompanhante em português
• Hospedagem em hotéis de 4 estrelas ou 3 estrelas de acordo com sua escolha
• Refeições como indicado no itinerário (por favor, informe-nos no momento da reserva,
em caso de qualquer alergia ou restrição alimentar)
• Bilhetes de entrada à área arqueológica de Pompéia “Sem Fila” (quando indicado no
roteiro)
• Bilhetes de entrada para os Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro “Sem Fila”
(quando indicado no roteiro)
• Bilhetes de entrada à Basílica de San Marco em Veneza “Sem Fila” (quando indicado
no roteiro)
• Visitas panorâmicas mencionadas no programa com guia local (Roma, Florença,
Veneza e Pompéia)
Os tours não incluem:
• Gorjetas de qualquer tipo ou extras de caráter pessoal
• Bebidas
• Porteiro
• Entradas em monumentos ou museus (quando não mencionado 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 inclui o traslado de chegada e saída
Categorias dos hotéis:
Em Veneza, a diferença entre a Categoria Turista Superior e a 1ra Categoria è devida à
localização do hotel. A 1ra Categoria, o hotel está localizado em Veneza ilha e a
Categoria Turista Superior em Veneza Mestre.
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 incluem as taxas municipais. As taxas
deverão ser pagas em cada cidade pelos passageiros, em dinheiro, diretamente ao
hotel. O valor por pessoa/diária varia de acordo com a categoria do hotel e a cidade.
Aviso Importante: em caso de perda ou dano dos fones de ouvido teremos que cobrar
55 € por dispositivo.
TODOS OS PREÇOS SÃO POR PESSOA
As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem o serviço e o IVA corrente
aplicável. Todos os preços estão sujeitos a alteração automática sem aviso prévio
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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 ocorre entre 14 e7 dias antes da data
de saída
• 25% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre entre 6 e 3 dias antes da data
de saída
• 50% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre entre 48h e 24h antes da data
de saída
• 100% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre 24h antes da data de saída
ou no-show
São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira.

Preços e descrições válidas salvo erros tipográficos
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Porque os nossos Circuitos Fantasia são únicos e adorados pelos clientes?
JOIAS DA UNESCO
A Itália tem 54 atrações na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Italia é o 1º país do
mundo com o maior número de patrimônio "cultural".
MELHOR ACOMODAÇÃO
Estadias em hoteís selecionados e ubicados nos centros das cidades
Veneza - Hoteís selecionados para os circuitos Fantasia:
• Primeira Categoria: Hotel Santa Chiara 4*, ubicado em Veneza ilha
• Categoria Turista: Hotel Delfino 4*, ubicado em Veneza Mestre
Florença - Hotel selecionado para a Primeira Categoria e Categoria Turista: Hotel
Raffaello 4*
ESTILO ITALIANO
Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procuram uma verdadeira
experiência local.
MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO
Os Fantasia são muito acessíveis e oferecem a melhor relação preço e qualidade.
EM INGLÊS OU PORTUGUÊS E ESPANHOL
Fantasia opera em inglês e em espanhol/português.
QUALIDADE DA COMIDA
Prezamos muito pela qualidade da comida servida durante os tours, queremos sempre
dar o melhor para os nossos clientes.
GUIAS LOCAIS E TOUR CONDUTOR
Todos os nossos tour líder e guias são profissionais altamente qualificados com muita
experiência.
WI-FI A BORDO!
Disponibilizamos para nossos clientes wi-fi a bordo, para que sempre possam ficar
conectados com seus familiares e amigos.
CONFORTO DURANTE A VIAGEM
Há muito espaço para esticar as pernas, nos ônibus Fantasia by Carrani.
FONES DE OUVIDOS
No caso dum grupo multi-idioma, serão oferecidos fones de ouvido para não incomodar
as outras pessoas.
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Índice dos Roteiros
4 Dias / 3 Noites Roma > Veneza 3 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza
5 Dias / 4 Noites Roma > Roma 4 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >
Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma
8 Dias / 7 Noites Roma > Roma 4 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >
Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma
10 Dias / 9 Noites Roma > Roma 6 refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma
11 Dias / 10 Noites Roma > Roma 7 refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma
Modalidade de trabalho
Contate-nos
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4 Dias / 3 Noites
ROMA > VENEZA
+3 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza
Media Temporada
Dezembro 2020

21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 603,00
€ 205,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 688,00
€ 231,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 52,00
€ 26,00
€ 18,00

Baixa Temporada
Novembro 2020
Dezembro 2020
Janeiro 2021
Fevereiro 2021
Março 2021

9 16 23
7
11 25
8 22
8 15 22

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 548,00
€ 194,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 615,00
€ 216,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 52,00
€ 26,00
€ 18,00

HOTEÍS CIDADE

TURISTA SUPERIOR
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Florença

Raffaello 4*

Veneza

Delfino (Mestre) 4*

HOTEÍS CIDADE

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA

Florença

Raffaello 4*

Veneza

Santa Chiara 4*

Somente com Carrani
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua
Alojamento em hotéis centrais!
Observações Importantes
Todos os preços são por pessoa
Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
Bebidas não incluídas

Roteiro
Dia 1
Roma > Assis > Siena > Florença (J)
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio de ônibus 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 incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena.
Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter
uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio
delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no
hotel, jantar e hospedagem.
Dia 2
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se
manifesta em todo o seu 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 iniciado por Giotto, o Batistério, construção
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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 (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. Hospedagem.
Dia 3
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta
cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração
da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que
originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela
tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
Dia 4
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços. Você pode optar por uma
extensão em Veneza ou para outros locais como por exemplo, Milão, Como ou a região
do Lagos do Norte.
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5 Dias / 4 Noites
ROMA > ROMA
+4 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma
Media Temporada
Dezembro 2020

21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 617,00
€ 207,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 836,00
€ 253,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baixa Temporada
Novembro 2020
Dezembro 2020
Janeiro 2021
Fevereiro 2021
Março 2021

9 16 23
7
11 25
8 22
8 15 22

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 593,00
€ 201,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 767,00
€ 242,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

A saida do dia 30 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior
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HOTEÍS CIDADE

TURISTA SUPERIOR

Florença

Raffaello 4*

Veneza

Delfino (Mestre) 4*

HOTEÍS CIDADE

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA

Florença

Raffaello 4*

Veneza

Santa Chiara 4*

Somente com Carrani
Almoço toscano tradicional em Montepulciano
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano)
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila!
Oportunidade de hospedar-se em Veneza ilha (1ra Categoria)
Observações Importantes
Todos os preços são por pessoa
Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
Bebidas não incluídas
Roteiro
Dia 1
Roma > Assis > Siena > Florença (J)
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio de ônibus 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 incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena.
Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter
uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio
delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no
hotel, jantar e hospedagem.
Dia 2
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se
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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 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 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. Hospedagem.
Dia 3
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta
cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração
da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que
originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela
tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
Dia 4
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita
da cidade que inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, 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. Tarde livre. Hospedagem.
Dia 5
Veneza > Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di
Chiana”, na Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre
os quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia
de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval
conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas
bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se
celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e fim dos
nossos serviços.
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8 Dias / 7 Noites
ROMA > ROMA
+4 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma
Media Temporada
Dezembro 2020

20

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 941,00
€ 430,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.321,00
€ 452,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baixa Temporada
Novembro 2020
Dezembro 2020
Janeiro 2021
Fevereiro 2021
Março 2021

8 15 22
6
10 24
7 21
7 14 21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 878,00
€ 368,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.203,00
€ 424,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

HOTEÍS CIDADE

TURISTA SUPERIOR
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Florença
Veneza
Roma

Raffaello 4*
Delfino (Mestre) 4*
Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*

A saida do dia 29 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior
HOTEÍS CIDADE

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA

Florença
Veneza
Roma

Raffaello 4*
Santa Chiara 4*
Bettoja Hotel 4*

Somente com Carrani
Traslado de chegada e saída em Roma
Almoço toscano tradicional em Montepulciano
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano)
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila!
Oportunidade de hospedar-se em Veneza ilha (1ra Categoria)
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa
entrada exclusiva Sem Fila)
Observações Importantes
Todos os preços são por pessoa
Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
Bebidas não incluídas
Roteiro
Dia 1
Roma
Recepção no aeroporto e traslado (INCLUÍDO!) ao hotel. Chegada ao hotel e
hospedagem.
Dia 2
Roma > Assis > Siena > Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada
e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais.
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 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
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nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.
Dia 3
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se
manifesta em todo o seu 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 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 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. Hospedagem.
Dia 4
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta
cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração
da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que
originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela
tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
Dia 5
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita
da cidade que inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, 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. Tarde livre. Hospedagem.
Dia 6
Veneza > Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di
Chiana”, na Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre
os quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia
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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 livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite
no hotel.
Dia 7
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus
do Vaticano, com nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo
interior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do mundo.
Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e o
quarto de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de São
Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.
Dia 8
Roma (C)
Café da manhã no hotel e traslado (INCLUÍDO) ao aeroporto. Término dos nossos
serviços.
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10 Dias / 9 Noites
ROMA > ROMA
+6 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma
Media Temporada
Dezembro 2020

20

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.399,00
€ 551,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.792,00
€ 654,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baixa Temporada
Novembro 2020
Dezembro 2020
Janeiro 2021
Fevereiro 2021
Março 2021

8 15 22
6
10 24
7 21
7 14 21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.329,00
€ 497,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.704,00
€ 557,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00
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A saida do dia 29 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior e
somente para essa saida ofrecemos um upgrade! Disfrute duma Visita de Capri e a
Gruta Azul saindo de Sorrento!
HOTEÍS CIDADE

TURISTA SUPERIOR

Florença
Veneza
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Delfino (Mestre) 4*
Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*
Michelangelo 4*

HOTEÍS CIDADE

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA

Florença
Veneza
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Santa Chiara 4*
Bettoja Hotel 4*
Michelangelo 4*

Somente com Carrani
Almoço toscano tradicional em Montepulciano
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano)
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila!
Oportunidade de hospedar-se em Veneza ilha (1ra Categoria)
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa
entrada exclusiva Sem Fila)
Visita de Pompéia com entrada Sem Fila que inclui um almoço com uma verdadeira
pizza napolitana e uma bebida incluída!
Descubra as jóias do Sul da Italia
Observações Importantes
Todos os preços são por pessoa
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)

Roteiro
Dia 1
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem.
Dia 2
Roma > Assis > Siena > Florença (C, J)
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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.
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 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 3
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se
manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o
Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos,
verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do medieval
ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do
poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi 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 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. Hospedagem.
Dia 4
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta
cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração
da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que
originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela
tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
Dia 5
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita
da cidade que inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, 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. Tarde livre. Hospedagem.
18

Dia 6
Veneza > Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di
Chiana”, na Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre
os quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia
de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval
conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas
bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se
celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite
no hotel.
Dia 7
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus
do Vaticano, com nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo
interior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do mundo.
Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e o
quarto de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de São
Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.
Dia 8
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 pick up nos hoteís e às 7:30 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 Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia,
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 cidade 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 testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade.
Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e jantar
(não é recomendável traje informal).
Dia 9
Sorrento > Roma (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visitar Sorrento, sugerimos fazer uma visita
opcional a Capri (não incluída). Seguiremos em ônibus em direção a Roma. Chegada
em Roma e hospedagem no hotel.
19

Dia 10
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.
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11 Dias / 10 Noites
ROMA > ROMA
+7 Refeições
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma
Media Temporada
Dezembro 2020

20

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.663,00
€ 539,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.869,00
€ 636,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baixa Temporada
Novembro 2020
Dezembro 2020
Janeiro 2021
Fevereiro 2021
Março 2021

8 15 22
6
10 24
7 21
7 14 21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.376,00
€ 509,00

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.728,00
€ 599,00

Suplemento Deluxe com Vista Canal - Preço por pessoa
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00
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HOTEÍS CIDADE

TURISTA SUPERIOR

Florença
Veneza
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Delfino (Mestre) 4*
Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*
Michelangelo 4*

HOTEÍS CIDADE

1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA

Florença
Veneza
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Santa Chiara 4*
Bettoja Hotel 4*
Michelangelo 4*

Somente com Carrani
Almoço toscano tradicional em Montepulciano
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano)
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila!
Oportunidade de hospedar-se em Veneza ilha (1ra Categoria)
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa
entrada exclusiva Sem Fila)
Visita de Pompéia com entrada Sem Fila que inclui um almoço com uma verdadeira
pizza napolitana e uma bebida incluída!
Descubra as jóias do Sul da Italia
Observações Importantes
Todos os preços são por pessoa
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)
Roteiro
Dia 1
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem.
Dia 2
Roma > Assis > Siena > Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada
e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais.
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 totalmente medieval,
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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 3
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se
manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o
Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos,
verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do medieval
ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do
poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi 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 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. Hospedagem.
Dia 4
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta
cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração
da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício
Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que
originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela
tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
Dia 5
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita
da cidade que inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, 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. Tarde livre. Hospedagem.
Dia 6
Veneza > Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) > Roma (C, A)
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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 livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite
no hotel.
Dia 7
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus
do Vaticano, com nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo
interior dos museus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do mundo.
Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e o
quarto de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de São
Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.
Dia 8
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 pick up nos hoteís e às 7:30 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 Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia,
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 cidade 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 testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade.
Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e jantar
(não é recomendável traje informal).
Dia 9
Sorrento (C, J)
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visitar Sorrento, sugerimos fazer uma visita
opcional a Capri (não incluída). Jantar e hospedagem no hotel.
Dia 10
Sorrento > Roma (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. À tarde retorno a Roma. Chegada em Roma e
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hospedagem no hotel.
Dia 11
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.
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Perfil da Empresa
Carrani Tours propõe varias e amplas ofertas para toda a Itália.
Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer alvo de individuais e grupos.
Uma escolha varia de serviços 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.
Recebemos o mundo na Itália desde 1925
A história da Carrani Tours começa em 1925 com uma idéia brilhante 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 licença 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 lentamente uma rede de conexões noes principais destinos turísticos, o que
a faz ainda ser líder no mercado turístico italiano. Hoje a Carrani Tours ainda é de
propriedade da família do fundador, e conta com mais de 60 funcionários. Em 2009 ela
adquiriu um operador turístico norte–americano que opera sob o nome de Hello Itália
Tours & Carrani com o objetivo de desenvolver e propagar a marca Carrani no mercado
dos EUA. Carrani Tours oferece uma gama ampla e diversificada em todo o território
italiano, trabalhando com paixão e profissionalismo: soluções de viagens para grupos e
indivíduos e um número ilimitado de serviços para visitar as cidades principais e lugares
característicos, com especial foco na cultura e na gastronomia regional. Carrani oferece
seus serviços a clientes do Canadá, Austrália, Europa, América Latina, com especial
atenção ao mercado brasileiro emergente onde está presente desde 2008.
Trabalhamos junto
Provemos uma seleção detalhada de produtos, com a profissionalidade e a paixão
precisa.
O nosso equipo fica a disposição para encontrar a melhor opção. Os vosso clientes
nunca sentirão–se pedidos, nos sendo os vossos “olhos” e “mãos” durante o recorrido.
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
Headquarters Roma, Itália
Indústria turismo cultural e prazer
Tipo Companhia privada
Pais cliente Sul América, Canadá, USA, Austrália
Staff empresa 70 empregados
2011 Retorno € 26 milhões
Fundação 1925
Presidente e proprietário Mr. Paolo Delfini
Via I. Pettinengo 72 – 00159 – ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790
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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 recep– tion
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).
Dados bancários Carrani Tours by Escursioni italiane Srl
BANCA CARIGE ITALIA SPA
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580
SWIFT: CARIITGG
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59
00187 – ROMA
INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414
SWIFT: BCITITMM
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10
00198 – ROMA
Agradecemos que trabalhem conosco e nos colocamos a sua disposição para eventuais
esclarecimentos.
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