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HIGH SEASON 2018 
Inglês

Florence 
Visits e 
excursions

We feature tours em Floren-
ce or full day tours em the 
surroundings de Florence 
(Pisa, Siena, San Gimig-
nano, Lucca, Chianti) for 
travelers who desire to dis-
cover the cultural heritage 
e the local gastronomy. We 
offer Skip the Line access 
to museums e cultural sites, 
with professional e authori-
zed local guides.

Valid from  
1st April to 31st October 2018

ALTA TEMPORADA 2018 
PORTUGUÊS

Sorrento 
Excursões e 
visitas

Passeios em grupos nos arre-
dores de Sorrento (Pompéia, 
Herculano, Vesúvio, Amalfi, 
Capri e Isquia) para quem de-
seja descobrir o patrimônio 
cultural e a gastronomia local, 
evitando a fila nas entradas 
de museus e sítios culturais, 
acompanhados por guias tu-
rísticas locais licenciadas.

Válido de 9 Abril  
até 28 Outubro 2018
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Todos nossos serviços se realizam sem um mínimo 
de participantes.

Saidas  
garantidas,  

sempre

Personalize a sua estadia em Sorrento visitando o 
patrimônio artístico, cultural e religioso com guias 
profissionais.

Lazer  
e Cultura

Todos nossos guias e assistentes são seletos em 
base à profissionalismo, experiência e cordialidade.

Guías Locaís e 
pessoal experto

Aproveitamos de onibuses gran turismo para atingir 
as maravilhas de Itália de forma veloz, cômodo e 
econômico.

Excursões fora  
de Sorrento

Porque os 
tours de 

Sorrento 
são unico e 

amado por os 
clientes?

HIGHLIGHTS
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Todas as tarifas são por pessoa
Entradas não incluídas

Penalidades:
Em caso de cancelação a 4 dias da saída do tour, serà reconhecido 
um reembolso do 50%
A partir de 72 horas da saída não serà reconhecido algum reembolso

A Empresa não é responsável em caso de cierre 
no programado dos sítios arqueológicos (Vesúvio, 
Costa de Amalfi, ruínas de Pompéia e de Hercula-
no)

A PARTIR DE SORRENTO

1 HD  Pompéia  7

2 HD  Herculano  8

3 FD  Pompéia e Vesúvio 9

4 FD  Pompéia e Herculano 10

5 FD  Herculano e Vesúvio  11

6 FD  Amalfi Drive  12

7 FD  Salerno e Paestum NOVO! 13

8 FD  Naples Street Food NOVO! 14

9 FD  Capri e Anacapri com visita da Gruta Azul 15

10 FD  Isquia 16

PASSEIOS SELECIONADOS

11T FD  Experiência para a Costa Amalfitana NOVO! 19

12 FD  Herculano e Pompéia Select  20

13T HD  Experiencia em barco ao pôr do sol NOVO! 21

14T FD  Pompeìa e Capri em barco NOVO! 22

15 FD  Vesúvio 4x4 Select  23

16T FD  Costiera Sea Dreams:  
 Descubra Positano e Amalfi em barco de luxo  24

17T FD  Passeio em Positano NOVO! 25

 Modalidade de trabalho  26

 Contactos  27

 

Informações 
úteis antes de 

reservar 
nossos 

passeios
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Visitas 
guiadas com 

saidas de 
Sorrento

1 HD

ONDE
RUÍNAS DE POMPÉIA 

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL 

SAÍDAS
SEGUNDA-FEIRA  
E QUARTA-FEIRA  
ÀS 8:10 AM

PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO  
EM RUA CORREALE 
IDIOMAS
INGLÊS 

Pompéia

Pompéia tem ainda hoje um grande fascino para 
seus visitantes. Depois da erupção do vulcão Vesú-
vio no ano 79 DC, Pompéia se ficou sepultada e es-
quecida por séculos. A cidade se encontra hoje na 
lista das maravilhas do mundo e as escavações que 
empezaram no século XVIII prosseguem ainda até 
hoje. Nossa Guia os levará pelos caminhos antigos 
de Pompéia, onde poderão admirar seus banhos 
termales, o forum e as vilhas construídas na prós-
pera época da Roma imperial, mais o menos no ano 
80 AC. Um lugar como Pompéia você jamais va es-
quecer!

Tenha um dia inesquecível com esta visita a área arqueológica de 
Pompéia.

TOUR DE 
MEIO DIA

36€
POR PESSOA

28,80€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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2 HD

ONDE
HERCULANO

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO 

SAÍDAS 
QUARTA-FEIRA ÀS 8:10 AM 
PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE 
IDIOMAS
INGLÊS

Herculano 

Nosso tour para Herculano va começar passando 
pela costa mediterrânea e pela cidade Castellama-
re de Stabia. Herculano foi destruida com Pompéia 
na erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 DC e re-
descoberta no ano 1709. Herculano foi uma peque-
nha cidade e meta pelas férias dos ricos romanos. 
Com a catástrofe do ano 79 DC foi submergida por 
um torrente de lava e terra. Uma vasta zona da ve-
lha Herculano esta sepultada abaixo da cidade mo-
derna e as escavações prosseguem hoje com novas 
decubertas de antigos tesouros! Retorno ás 1:00 pm 
aprox.

Herculano possui uma riqueza de tesouros arqueológicos: monu-
mentos incrivelmente preservados e muitos com mosaicos originais!

3 FD

ONDE
POMPÉIA 
VULCÃO VESÚVIO

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO  
(EM POMPÉIA)

SAÍDAS 
TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA  
E DOMINGO  
ÀS 8:10 AM 
PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO  
EM RUA CORREALE 
IDIOMAS
INGLÊS: TERÇA-FEIRA,  
QUINTA-FEIRA E DOMINGO
INGLÊS E ALEMÃO* :  
QUINTA-FEIRA
INGLÊS E FRANCÊS* :  
TERÇA-FEIRA

Pompéia  
e Vesúvio

Pompéia tem ainda hoje um grande fascino para seus visitantes. 
Depois da erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 DC, Pompéia 
se ficou sepultada e esquecida por séculos. A cidade se encon-
tra hoje na lista das maravilhas do mundo e as escavações que 
empezaram no século XVIII prosseguem ainda até hoje. Nossa 
Guia os levará pelos caminhos antigos de Pompéia, onde poderão 
admirar seus banhos termales, o forum e as vilhas construidas na 
próspera época da Roma imperial, mais o menos no ano 80 AC. 
Um lugar como Pompéia você va esquecer jamais!  O tour conti-
nua no Monte Vesúvio! Ostentando o status de vulcão ativo mais 
conhecido da Europa, o Vesúvio conquistou notoriedade com a 
destruição das antigas cidades de Pompéia e Herculano em 79 DC. 
Veja as marcas dos antigos fluxos de lava ao percorrer os sopés 
do vulcão e desembarque do ônibus para seguir a pé até o cume. 
Subir a pé até a cratera é a melhor forma de vivenciar a magia do 
Vesúvio; após 20 minutos de uma caminhada em ritmo constan-
te por cinzas vulcânicas e pedras-pome, você chegará ao cume. 
Contemple do alto a cratera e aproveite o tempo livre na base do 
vulcão para apreciar as vistas vulcânicas que formam um contraste 
com o deslumbrante plano de fundo da Baía de Nápoles. Após ti-
rar fotos, desça o vulcão na companhia do Guia e suba novamente 
a bordo do ônibus para o curto trajeto até Sorrento. Retorno ás 
4:00/5:00 pm aprox.

Suba ao Monte Vesúvio e explore as ruínas de Pompéia reconheci-
das pela UNESCO em uma imperdível viagem de um dia!

TOUR DE UM 
DIA

TOUR DE 
MEIO DIA

*Idiomas franceses e alemães disponíveis somente mediante solicitação com um número 
mínimo exigido de 15 participantes de maio a setembro

47€
POR PESSOA

37,60€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS

36€
POR PESSOA

28,80€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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4 FD

ONDE
POMPÉIA 
HERCULANO

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL

SAÍDAS 
DOMINGO ÁS 8:10 AM 
PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE 
IDIOMAS 
INGLÊS

Pompéia  
e Herculano 

Pompéia tem ainda hoje um grande fascino para seus visi-
tantes. Depois da erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 DC, 
Pompéia se ficou sepultada e esquecida por séculos. A ci-
dade se encontra hoje na lista das maravilhas do mundo e 
as escavações que empezaram no século XVIII prosseguem 
ainda até hoje. Nossa Guia os levará pelos caminhos antigos 
de Pompéia, onde poderão admirar seus banhos termales, 
o forum e as vilhas construidas na próspera época da Roma 
imperial, mais o menos no ano 80 AC.  Herculano foi uma pe-
quenha cidade e meta pelas férias dos ricos romanos. Com a 
catástrofe do ano 79 DC foi submergida por um torrente de 
lava e terra. Uma vasta zona da velha Herculano esta sepul-
tada abaixo da cidade moderna e as escavações prosseguem 
hoje com novas decubertas de antigos tesouros!

Visite as ruínas de duas antigas cidades fossilizadas - Pompéia e 
Herculano - em um único dia nessa imperdível excursão saindo de 
Sorrento!

56€
POR PESSOA

44,80€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS

TOUR DE UM 
DIA

5 FD

ONDE
HERCULANO
VESÚVIO

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO (EM 
HERCULANO)

SAÍDAS 
QUARTA-FEIRA  
ÀS 8:10 AM 
PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE 
IDIOMAS 
INGLÊS

Herculano  
e Vesúvio 

Herculano foi uma pequenha cidade e meta pelas férias 
dos ricos romanos. Com a catástrofe do ano 79 DC foi 
submergida por um torrente de lava e terra. Uma vasta 
zona da velha Herculano esta sepultada abaixo da cida-
de moderna e as escavações seguem com novas decu-
bertas de antigos tesouros ainda hoje! O tour continua 
no Monte Vesúvio! Ostentando o status de vulcão ativo 
mais conhecido da Europa, o Vesúvio conquistou noto-
riedade com a destruição das antigas cidades de Pom-
péia e Herculano em 79 DC. Veja as marcas dos antigos 
fluxos de lava ao percorrer os sopés do vulcão e desem-
barque do ônibus para seguir a pé até o cume. Subir a 
pé até a cratera é a melhor forma de vivenciar a magia 
do Vesúvio; após 20 minutos de uma caminhada em 
ritmo constante por cinzas vulcânicas e pedras-pome, 
você chegará ao cume. Contemple do alto a cratera e 
aproveite o tempo livre na base do vulcão para apreciar 
as vistas vulcânicas que formam um contraste com o 
deslumbrante plano de fundo da Baía de Nápoles. Após 
tirar fotos, desça o vulcão na companhia do Guia e suba 
novamente a bordo do ônibus para o curto trajeto até 
Sorrento. Retorno ás 4:00/5:00 pm aprox.

Passe um dia na cidade costeira de Herculano, explorando seu ruí-
nas e suba o Monte Vesúvio, o exuberantemente famoso vulcão da 
Itália.

TOUR DE UM 
DIA

48€
POR PESSOA

38,40€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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7 FD6 FD

ONDE
SALERNO
PAESTUM

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL

SAÍDAS 
TERÇA-FEIRA ÀS 8:10 AM  
A PARTIR DO 15 DE MAIO  
ATÉ O 30 DE SETEMBRO
PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO NO 
ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE
IDIOMAS 
INGLÊS

ONDE
POSITANO
AMALFI
RAVELLO

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL

SAÍDAS
TERÇA-FEIRA, QUARTA-FEIRA  
E QUINTA-FEIRA  
ÀS 7:50 AM

NÃO OPERA 
1/2/25 ABRIL, 1 MAIO, 2 JUNHO,  
15 AGOSTO
PONTO DE ENCONTRO 
7:50 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE 
IDIOMAS 
INGLÊS: TERÇA-FEIRA, 
QUARTA-FEIRA  
E QUINTA-FEIRA 
INGLÊS E ALEMÃO*:  
TERÇA-FEIRA
INGLÊS E FRANCÊS* :  
QUINTA-FEIRA

Salerno  
e Paestum NOVO!

Amalfi  
Drive 

Saindo de Sorrento e viajando pela rodovia (aproximada-
mente 90 minutos de viagem) você chegará a cidade de Sa-
lerno, que durante a era medieval era a capital mundial da 
medicina. O mosteiro dos monges beneditinos, que prova-
velmente fundaram sua faculdade de medicina, ofereceu a 
melhor instrução disponível naquele momento. Um dos tex-
tos médicos mais famosos da época foi o “Regimen Sanitatis 
Salernitanum”, escrito aqui em latim e traduzido para quase 
todas as línguas europeias. Nos tempos mais modernos, Sa-
lerno é melhor lembrada pelas tropas aliadas que pousaram 
nas suas praias durante a Segunda Guerra Mundial. Em Sa-
lerno, você terá uma hora de tempo livre para desfrutar de 
uma caminhada em frente ao mar, visitar a bela catedral ou 
caminhar pela zona pedonal. Após esta parada, a excursão 
continuará a Paestum, localizada a leste de Salerno, após os 
promontórios de Pontecagnano, Battipaglia e Eboli. Ao che-
gar em Paestum, você terá tempo livre para almoçar antes 
de entrar no famoso sítio arqueológico. A visita guiada (se 
possível) também incluirá uma visita ao museu. A cidade de 
Paestum foi fundada pelos gregos em torno de 60 aC. Seu 
nome deriva de Poseidón (o deus do mar) a quem foi dedica-
do. Foi durante este período que foram construídas a Basíli-
ca, o Templo de Poseidon e o Templo de Cerere ou também 
conhecido como Templo de Atena. Hoje, os templos e as 
ruínas, construídos com pedra calcária fina, são encontrados 
em um bosque de ervas aromáticas, ciprestes e oleandros, 
são considerados os melhores exemplos desse tipo. O mu-
seu nas proximidades contém muitas esculturas encontradas 
no site e também o famoso túmulo dos mergulhadores. Re-
gresso em Sorrento às 5:00 / 6:00 da tarde aprox.

Saída de Sorrento pela manhã, através dum escenario litoral 
sem iguais, costeando o Mar Mediterraneo, passando frente 
a aldeia de Positano, costruida com terraças por niveis que 
dão impressão duma cascada de predios até o mar. Desde 
o ônibus pareramos para dar-vos a possibilidade de tomar 
umas fotos; por volta das 10:00 horas chegaremos em Amal-
fi, aqui terão um par de horas livre com a opção de dar uma 
volta por barco ou ficar nas ruazinhas tipicas visitando lojas 
artesanas do casco histórico, chegando até a magnifica Ca-
tedral, construida no seculo IX. Após a pausa almoço, segui-
remos até conhecer a aldeia de Ravello, fonte de inspiração 
das Operas do Wagner. Retorno em Sorrento por volta ás 
4:30/5:00 pm.

Descubra com esta excursão de dia inteiro Salerno, a cidade da 
primeira escola de medicina durante a Idade Média e Paestum com 
seus templos gregos que são uns dos melhores preservados no 
mundo.

Apaixone-se pelo melhor e mais litoral italiano nesta experiência 
romântica!

TOUR DE UM 
DIA

TOUR DE UM 
DIA

*Idiomas franceses e alemães disponíveis somente mediante solicitação com um número 
mínimo exigido de 15 participantes de maio a setembro

42€
POR PESSOA

33,60€
CRIANÇAS 
 2-11 ANOS

38€
POR PESSOA

30,40€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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8 FD

ONDE
NÁPOLES

INCLUI
TRANSPORTE
BILHETE PARA A METRO
CAFÉ E SFOGLIATELLA (UMA 
SOBREMESA TÍPICA)
UM ‘CONO’ DOS ALIMENTOS 
FRITOS DE NÁPOLES

SAÍDAS
SEGUNDA-FEIRA  
E QUINTA-FEIRA  
ÀS 8:10 AM  
A PARTIR DO 15 DE MAIO  
ATÉ O 30 DE SETEMBRO

PONTO DE ENCONTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO NO 
ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE
IDIOMAS 
INGLÊS

Nápoles Street Food 
NOVO!

Saindo de Sorrento, desfrute das vistas panorâmicas de Ná-
poles de Mergellina para entender por que Nápoles também 
é conhecida como a “Cidade de 1.000 cores”. Experimente a 
“Sfogliatella” uma sobremesa tradicional da cidade, seguida 
com um bom café expresso ou um cappuccino. Você pas-
sará em frente ao Palácio Real de Nápoles, que no passado 
foi a residência dos grandes reis da família Borbone. Após a 
caminhada, você chegará a San Francesco di Paola, uma ma-
ravilhosa igreja localizada na Piazza del Plebiscito, a principal 
praça da cidade de Nápoles. Passeie pela Galeria de Umberto 
I, uma galeria de compras pública em frente à Ópera de San 
Carlo, o mais antigo Teatro da ópera na Itália. Depois, você 
vai caminhar pelo antigo e animado mercado de Pignasecca, 
cheio de sabores e passarà pela famosa ‘Spaccanapoli’, onde 
você alcançará o centro histórico. Será uma oportunidade 
única para caminhar pelas igrejas e palácios do centro his-
tórico e experimentar o ‘Cuoppo di frittura’ (um “cone” de 
lanches fritos tradicionais). Visite o distrito de Forcella e des-
cubra os artesãos de San Gregorio Armeno e seus artesana-
tos nativos.

Explore a fascinante cidade de Nápoles em um passeio a pé único 
que inclui uma degustação de uma refeição local em uma das suas 
ruas características, visite o seu centro histórico e a famosa estação 
de metro de Via Toledo.

TOUR DE UM 
DIA

Notas:
Se a Gruta Azul não for acessível devido a condições de maré, você será levado para as 
famosas rochas “I Faraglioni”.
Se as condições meteorológicas não permitem a excursão de barco, você vai fazer uma 
excursão terrestre da ilha.

75€
POR PESSOA

65€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS

9 FD

ONDE
CAPRI 
ANACAPRI
GRUTA AZUL

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
ALMOÇO (BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)
BILHETES DE ENTRADA E 
VISITA DA GRUTA AZUL 
(DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS)
SAÍDAS 
TODOS OS DIAS ÀS 10:30 AM 
(APROX) DE 1 ABRIL ATÉ 31 
OUTUBRO

PICK UP 
ÀS 9:45 AM DOS HOTÉIS 
CENTRAIS (APROX)
PONTO DE ENCONTRO 
10:00 AM (APROX) PORTO DE 
SORRENTO, FRENTE DO BAR 
RUCCIO

IDIOMAS 
INGLÊS, ESPANHOL,  
FRANCÊS E ALEMÃO

Capri e Anacapri  
com visita da Gruta Azul

Excursão de um dia inteiro à ilha de Capri. Saída des-
de o seu hotel (em Sorrento centro); apos uma tra-
vessia chegaremos na ilha onde seguiremos com a 
visita da Gruta Azul (se as condições do mar permi-
tem). Continuação da visita em minibus até Anacapri, 
uma das duas cidades existentes na ilha. Visitaremos 
o centro histórico e o maravilhoso mirante de Axel 
Munthe. Em Anacapri almoçaremos em um restau-
rante típico (bebidas não estão incluídas). Ao inicio 
da tarde, o guia deixará à vossa disposição algum 
tempo livre para as suas atividades preferidas.

Tenha um dia inesquecível no pequeno tesouro mediterrãneo!

TOUR DE UM 
DIA

141€
POR PESSOA
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10 FD

ONDE
ISQUIA
CENTRO TERMAL TROPICAL 
OU JARDINS BOTÂNICOS 
MORTELLA

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL 

SAÍDAS 
QUINTA-FEIRA ÀS 9:00 AM  
DE MAIO ATÉ SETEMBRO
PONTO DE ENCONTRO 
9:00 AM EM FRENTE DO BAR LA 
SCOGLIERA, MARINA PICCOLA - 
PORT DE SORRENTO
IDIOMAS 
INGLÊS

Isquia

Saída de Sorrento e embarque para Ischia, onde vi-
sitaremos a beleza, a natureza e a historia da ilha. 
Apos esta introdução a ilha, os visitantes poderão 
escolher entre: a entrada ao fabuloso Centro Ter-
mal Tropical, com centro de bem-estar, piscinas 
com águas termais, onde aproveitar dum tempo em 
completo relax; ou o maravilhoso jardim botânico 
Mortella, que abriga centenas de especies vegetais 
do Mediterrâneo, um verdadeiro paraíso do Eden. 
Retorno em Sorrento por volta às 7:00/7:30 pm.

O mais bonita ilha no sul da Itália!

TOUR DE UM 
DIA

91,50€
POR PESSOA

75,50€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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Passeios  
Selecionados 

11T FD

ONDE
AMALFI 
POSITANO 
RAVELLO

INCLUI
TRANSPORTE EM MINI ÔNIBUS 
DE LUXO
GUIA LOCAL 
APERITIVOS E ÁGUA

SAÍDAS 
DIÁRIAS ÀS 9:30 AM
NÃO OPERA 
25 DE ABRIL, 1º DE MAIO, 2 DE 
JUNHO E 15 DE AGOSTO
PICK UP 
DISPONÍVEL SOMENTE EM 
HOTÉIS DO CENTRO DA CIDADE 
(OS HORÁRIOS DE RECOLHIDA 
SERÃO COMUNICADOS NO 
MOMENTO DA CONFIRMAÇÃO)
IDIOMAS 
INGLÊS E ESPANHOL 

Experiência para a Costa 
Amalfitana NOVO!

Visita guiada às jóias da chamada “Costa Divina”. Co-
mece em Sorrento com direção Positano que, com 
sua arquitetura única, é considerada uma das cidades 
mais bonitas da Costa Amalfitana. Após a parada em 
Positano onde você terá 1 hora de tempo livre, a via-
gem continua em direção das maravilhosas aldeias 
de Praiano, Furore e Conca dei Marini. Você chega-
rá à encantadora Amalfi, antiga República Marítima, 
onde passará 2 horas de tempo livre à sua disposi-
ção para descobrir sua história. Será possível visitar 
o centro histórico com a Catedral e seus mármores 
policromáticos particulares. No final da visita, acom-
panhamos você para conhecer a cidade de Ravello, 
fonte de inspiração para várias Operas de Wagner. 
Regresso em Sorrento as 5:30/6:00 na tarde.

Escolha um passeio selecionado em Amalfi por ônibus de luxo e 
grupo pequeno

TOUR DE UM 
DIA

75€
POR PESSOA

60€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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12 FD

ONDE 
HERCULANO
POMPÉIA 
VILLA DOS MISTÉRIOS EM 
POMPÉIA

INCLUI
TRANSPORTE EM MINIBUS DE 
LUXO
GUIA LOCAL
ALMOÇO LIGEIRO EM 
RESTAURANTE DE ATMOSFERA

SAÍDAS 
SEGUNDA-FEIRA, SEXTA-FEIRA,  
SABADO E DOMINGO  
ÀS 9:00 AM
PONTO DE ENCONTRO 
9:00 AM ACHILLE LAURO  
NO ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE 
IDIOMAS 
INGLÊS 

Herculano  
e Pompéia Select 

Saindo de Sorrento a Herculano, visita dos restos 
arqueológicos da cidade sepulta baixo erupção do 
vulcão Vesúvio no ano 79 a.C. Terminaremos o tour 
em direção Pompéia, imponente e prospera cida-
de destruída e sepulta junto a Herculano. Neste tour 
terão a possibilidade de visitar a Villa dos Mistérios, 
magnifica construção dedicada à Dionisio, conheci-
do também como Bacco, o deus do vinho. Retorno 
em Sorrento por volta das 5:00/5:30 pm.

Escolha este tour Selecionado aproveitando dum tour por um pe-
queno grupo. 

TOUR DE UM 
DIA

110€
POR PESSOA

65€
POR PESSOA

13T HD

ONDE 
SORRENTO

INCLUI
TRANSPORTE EM BARCO
SKIPPER PROFISSIONAL DE 
FALA INGLESA
NADAR AO PÔR DO SOL AO 
LADO DAS RUÍNAS DA ANTIGA 
VILLA POLLIO
APERITIVO COM SNACKS
EQUIPAMENTO PARA SNORKEL
WI-FI EM BORDO

SAÍDAS 
TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA, 
SÁBADO E DOMINGO ÀS 6:00 PM 
A PARTIR DO 15 DE MAIO ATÉ O 
29 DE JULHO
PICK UP 
DISPONÍVEL SOMENTE EM 
HOTÉIS DO CENTRO DA CIDADE 
(OS HORÁRIOS DE RECOLHIDA 
SERÃO COMUNICADOS NO 
MOMENTO DA CONFIRMAÇÃO)
IDIOMAS 
INGLÊS 

Experiencia em barco ao 
pôr do sol NOVO!

Uma atmosfera com grupos pequenos, equipe ami-
gável e paisagens magníficas fazem desta excursão 
ao crepúsculo algo para lembrar por toda a vida! 
Deixando Sorrento você vai transferir para o porto 
de Piano di Sorrento. Subindo a bordo de um ex-
clusivo gozzo chegamos à famosa “Bahía de Regi-
na Giovanna”. Bagni della Regina Giovanna leva esse 
nome de uma lenda que diz que a rainha Giovanna 
usou essa área como sua piscina pessoal para na-
dar com seus amantes. Aqui você terá tempo livre 
para nadar e tomar um cocktail ao pôr do sol com 
aperitivos. Regresso ao porto de Piano di Sorrento e 
traslado de volta ao hotel.

Não perca esta experiência única, tendo um aperitivo ao pôr do sol e 
nadando junto às ruínas da antiga Villa Polio!

TOUR DE 
MEIO DIA

MAX 12 
PESSOAS
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Notas:
Para fazer todas as paradas do passeio, a parada na área da Gruta Azul terá um tempo 
máximo de 30 minutos, somente se o mar e as condições climáticas o permitirem.

15 FD

ONDE
VESÚVIO

INCLUI
TRANSPORTE EM MINIBUS DE 
LUXO
GUIA LOCAL
ALMOÇO LIGEIRO EM 
RESTAURANTE DE ATMOSFERA
DEGUSTAÇÃO DE VINHO

SAÍDAS 
SEGUNDA-FEIRA, QUINTA-
FEIRA, SEXTA-FEIRA E  
SÁBADO ÀS 9:00 AM
NÃO OPERA 
1/2/25 ABRIL, 1 MAIO, 2 JUNHO,  
15 AGOSTO
PONTO DE ENCONTRO
9:00 AM ACHILLE LAURO NO 
ESTACIONAMENTO EM RUA 
CORREALE 

IDIOMAS 
INGLÊS 

Vesúvio 4x4 Select

Alcança a cima do Vesúvio por este tour exclusivo 
por ônibus ecológico, cruzando trilhos únicos até 
chegar ao impressionante cratera dum dos maiores 
vulcão ao mundo. Chegando em cima admirare-
mos a visão espetacular da inteira Bahia de Nápoles, 
a península de Sorrento a as ilhas de Capri e Isquia. 
Apos a subida, o tour chegará numa quinta, onde 
degustaremos os produtos por um lieve almoço 
com três degustação de vinhos.

Alcançar a cima do Monte Vesúvio em um ônibus ecológico 4x4  ao 
longo de uma rota cênica!

TOUR DE UM 
DIA

85€
POR PESSOA

14T FD

ONDE 
POMPÉIA
CAPRI

INCLUI
TRANSPORTE EM BARCO 
IDA E VOLTA AO PORTO DE 
CASTELLAMMARE DI STABIA
SKIPPER PROFISSIONAL DE 
FALA INGLESA
GUIA LOCAL EM POMPEÌA
BEBIDAS E APERITIVOS
EQUIPAMENTO PARA SNORKEL
WI-FI EM BORDO

SAÍDAS 
TERÇA-FEIRA E SÁBADO  
ÀS 8:15 AM  
A PARTIR DO 29 DE MAIO  
ATÉ 1 DE SETEMBRO
PICK UP 
DISPONÍVEL SOMENTE EM 
HOTÉIS DO CENTRO DA CIDADE 
(OS HORÁRIOS DE RECOLHIDA 
SERÃO COMUNICADOS NO 
MOMENTO DA CONFIRMAÇÃO)
IDIOMAS 
INGLÊS 

Pompeìa e Capri  
em barco NOVO!

Recolhida no hotel e transfira até o porto de Piano de 
Sorrento. Em barco, você chegará a Castellammare 
di Stabia. Uma vez lá, um ônibus os levará a Pom-
péia. À la entrada das ruínas, você vai conhecer o 
guia para começar uma visita guiada de 2 horas a 
este site mundialmente famoso (bilhetes não inclu-
ídos). Após a visita, volte para o porto e sai para a 
maravilhosa ilha de Capri. Chegamos em Capri, fa-
remos um passeio para visitar os principais pontos 
de interesse e a Gruta (entrada para a Gruta Azul não 
incluída). Párate para nadar e mergulhar durante as 3 
horas de tempo livre disponíveis. Happy Hour e de-
gustação de “limoncello” durante o retorno a Sor-
rento à tarde.

Com esta excursão de dia inteiro, você visitará as famosas ruínas de 
Pompéia e Capri “a pérola do Mar Mediterrâneo”.

TOUR DE UM 
DIA

MAX 12 
PESSOAS

138,50€
POR PESSOA

98,50€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS
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16T FD 17T FD

ONDE
SORRENTO
COSTA DE AMALFI
POSITANO

INCLUI
TRANSPORTE EM BARCO
ASSISTÊNCIA
APERITIVOS E BEBIDAS
EQUIPAMENTO DE SNORKEL
WI-FI A BORDO

SAÍDAS 
DIÁRIAS ÀS 9:30 AM DE  
23 DE ABRIL ATÉ O  
12 DE OUTUBRO
PICK UP  
DISPONÍVEL SOMENTE EM 
HOTÉIS DO CENTRO DA CIDADE 
(OS HORÁRIOS DE RECOLHIDA 
SERÃO COMUNICADOS NO 
MOMENTO DA CONFIRMAÇÃO)
IDIOMAS 
INGLÊS: DIÁRIAS
INGLÊS E ESPANHOL:  
SEGUNDA-FEIRA  
E QUARTA-FEIRA
 

ONDE
POSITANO

INCLUI
TRANSPORTE
ASSISTENTE DE FALA  
INGLESA A BORDO

SAÍDAS 
TERÇA-FEIRA E DOMINGO  
ÀS 5:30 PM  
A PARTIR DO 1 MAIO ATÉ O 15 
DE OUTUBRO
PICK UP  
DISPONÍVEL SOMENTE EM 
HOTÉIS DO CENTRO DA CIDADE 
(OS HORÁRIOS DE RECOLHIDA 
SERÃO COMUNICADOS NO 
MOMENTO DA CONFIRMAÇÃO)
IDIOMAS 
INGLÊS 

Costiera Sea Dreams:  
Descubra Positano e 
Amalfi em barco de luxo

Passeio em Positano 
NOVO!

Recolhida no hotel e transfer para o porto de Pia-
no de Sorrento. Saída em direção de Amalfi ao lon-
go da Península de Sorrento e da Costa Amalfitana. 
Paradas sugeridas em Sorrento: Marciano, Mitiglia-
no e Bagni della Regina Giovanna (com tempo livre 
para natação e snorkel). Paradas sugeridas na Costa 
Amalfitana: Ilha Li Galli, Nerano, Praiano (com tem-
po livre para nadar e praticar snorkel) - Grotta dello 
Smeraldo (entrada não incluída - € 5,00 por pessoa). 
Chegada em Positano e aproveite de 1 hora e 30 mi-
nutos aproximadamente para explorar a pérola da 
Costa de Amalfi. Outra parada será em Amalfi por 
cerca de 1 hora e 30 minutos disponíveis para visi-
tar a antiga República Marítima. Visitas sugeridas na 
Costa Amalfitana: Fiordo di Furore. Saida de Amalfi e 
volta a Sorrento na tarde com Happy Hour a bordo 
e degustação de limoncello.

Recolhida no hotel e transfira de minivan para a 
esplêndida cidade de Positano. Durante o passeio 
pela típica estrada sinuosa típica da famosa costa de 
Amalfi, haverá uma parada em um dos muitos ter-
raços panorâmicos que estão a caminho de imor-
talizar este panorama único ao pôr do sol. Chegada 
em Positano, você terá tempo livre para explorar a 
cidade por conta própria. Explore todas as suas ruas 
estreitas, terraços e jardins com vista para a baía. 
Preocupe-se de comprar uma das bolsas de palha 
artesanais ou sandálias que o Positano é famoso. 
Volta para Sorrento à noite (11:30 pm aprox.).

Aproveite de um dia longe da agitação da cidade e a bordo de um 
barco privado, para admirar as fabulosas vistas das costas do sul da 
Itália!

Não perca a visita a Positano, uma pequena e pitoresca cidade com 
esplêndidas vistas da costa, na famosa costa de Amalfi.

TOUR DE UM 
DIA

TOUR DE UM 
DIA

100€
POR PESSOA

80€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS 

PREÇO VÁLIDO DE 
23 DE ABRIL A 31 
DE MAIO E DE 16 DE 
SETEMBRO A 12 DE 
OUTUBRO

39€
POR PESSOA

31,20€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS 

110€
POR PESSOA

85€
CRIANÇAS  
2-11 ANOS 

PREÇO VÁLIDO DE  
1 DE JUNHO A 15  
DE SETEMBRO
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SALES,  
PRODUCT 
E HOTELS 

CONTRACTS

Sales 
Manager

Product 
Manager

Hotels Contracts 
Manager

Zena 
Batocchi

Letizia  
Cicconetti

Simona  
Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com 

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

President & 
Owner

General 
Manager

Paolo  
Delfini

Chiara  
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 
 

INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager & 
Customer Care

Rosanna  
Mandina

Reservations

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

Accounting 
Manager

Paolo  
Salvati

salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
E MEDIA 

DEPARTMENT

Web & 
New Technologies

Martin  
Tartara

tartara.m@carrani.com

Reservations

Groups  
Manager

Giusy  
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT 

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS

Uma grande seleção de soluções via-
jem 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 fle-
xibilidade 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 respondi-
das por nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de solicitação de 
reserva de hotéis, não havendo disponibilidade de vagas no hotel solicitado, confir-
maremos 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).

História
Carrani Tours começa em 1925 com 
uma idéia brilhante do fundador, Be-
nedetto De Angelis. A ideia era dar 
uma estrutura estável e pré–organiza-
da aos serviços de city tour da cidade 
de Roma. A Carrani Tours obteve (em 
ordem cronológica) a segunda licen-
ça 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 len-
tamente 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. 

Carrani Tours 
propõe varias e 
amplas ofertas 

para toda a Itália

Os vosso clientes nunca sentirão–se 
pedidos, nos sendo os vossos “olhos” 
e “mãos” durante o recorrido.

O nosso equipo 
fica a disposição 
para encontrar a 

melhor opção
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