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ALTA TEMPORADA 2019 PORTUGUÊS

Private Tours & Shore Excursion

A Itália esta cheia de cidades 
à espera de serem exploradas. 
Nossas excursões privadas 
exclusivas vos deixarão o 
melhor da Itália de uma forma 
única, dando um tratamento de 
estrela do início ao fim. Desfru-
te de uma experiência de elite 
durante a sua próxima férias na 
Itália.

premium 
italy
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O chronograma para passeios privados será confirmado no momento 
do pedido de reserva, a menos que seja indicado de forma diferente no 
itinerário.

O tour começa e termina em um hotel central ou área designada pelo 
cliente (localizado no centro).

NOTAS IMPORTANTES:
• Sempre recomendamos aos Srs. passageiros que, quando cheguem 

em Roma, entrem em contacto com nossos escritórios para confir-
mar todos os horários de saídas dos hotéis e saída da viagem.

• Os preços dos museus e áreas de interesse poderiam aumentar e os 
gestores podem aplicar taxas extras devido às exposições temporá-
rias, sem custo aviso: este é fora de nosso controle e não podemos 
ser responsabilizados por essas mudanças. Estes aumentos se apli-
cam  às reservas confirmadas anteriormente: se não for dada outra 
indicação, o custo adicional deve ser pago em dinheiro no momento 
da partida de viajantes.

• Almoços e jantares não incluem as bebidas.

SUPLEMENTOS E NOTAS:
• Os ingressos para os monumentos não estão incluídos se não forem 

mencionados nas inclusões.
• Política de cancelamento: informaremos no momento da reconfirma-

ção.

TODAS AS TARIFAS SÃO POR PESSOA

PENALIDADES:
• Até 15 dias antes da data de partida Sem gastos
• De 14 dias até 7 dias antes da data da partida 25%
• De 6 dias até 4 dias antes da data da partida 50%
• De 3 dias ou no show 100%

São considerados dias úteis de Segunda-feira a Sexta-feira.
Em caso de penalidade diferente, será comunicada no momento da re-
serva.

Porque nossos Tours  
em Privado  
são “Bestsellers”?

Informações úteis antes 
de reservar nossos  
pacotes Premium Italy

Estilo  
italiano

Desenvolvido por Italianos para os pas-
sageiros que procuram uma verdadeira 
experiência

Despreocupado 
e liberdade

Nós organizamos todos os serviços 
para seus clientes.

Guias Locaís e 
Tour Escorts 
Expertos

Todos os nossos tour liders são profis-
sionais,experientes e amigáveis.

Preço  
Garantido

Nosso departamento de contratações fez 
o seu melhor e nos oferece tarifa garanti-
das e sem surpresas.
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Informações úteis
Modalidade de trabalho 70
Contactos  71

P1  Visita de meio dia de Milão 49

Tours em Privado de Milão

P2  Excursão de dia inteiro ao Lago de Como de Milão 51
P3  Excursão de dia inteiro ao Lago Maggiore de Milão 52
P4  Excursão de dia inteiro ao Lago Garda de Milão  53
P5  Excursão de dia inteiro ao Lago Orta  
 e ao Lago Maggiore de Milão 54
P6  Excursão de dia inteiro ao Lago Lugano  
 e ao Lago Maggiore de Milão 55
P7  Excursão de dia inteiro a Verona de Milão 56
P8  Excursão de dia inteiro a Genova e Portofino de Milão 57
P9  Excursão de dia inteiro as Cinque Terre de Milão 58
P10  Excursão de dia inteiro na região vinícola  
 de Franciacorta Wine de Milão 59

Excursões e atividades fora de Milão

P1 HD Excursão de meio dia ao Etna 61 
P2 FD Excursão de dia inteiro ao Etna e Catania 62 
P3 FD Excursão de dia inteiro a Siracusa 63 
P4 FD Excursão de dia inteiro a Agrigento e Praça Armerina 64 
P5 FD Excursão de dia inteiro a Ragusa e Modica 65 

P6 FD Excursão de dia inteiro a Palermo e Monreale 67 
P7 FD Excursão de dia inteiro a Agrigento e Praça Armerina 68 
P8 FD Excursão de dia inteiro a Segesta, Erice e Marsala 69 

Tours em Privado em Sicilia
Tours em Privado de Taormina

Tours em Privado de Palermo

P1  Passeio a pé de Veneza  43
P2  Basílica de Ouro 44
P3  Passeio em Gôndola e Lagoa de Veneza 45
P4  Serenata em Gôndola (passeio em gôndola e música) 46
P5  Excursão de meio dia as ilhas de Murano, Burano e Torcello 47

Tours em Privado de Veneza

Cidade do Vaticano
PB3 Museu do Vaticano com a Escadaria do Bramante 17
PB3B  Museu do Vaticano com a Escadaria do Bramante  17
P3E  Amanhecer - Tour Exclusivo 18
P3G  Museu do Vaticano e Jardins + Basílica de São Pedro  19

Coração de Roma
P1 Coração de Roma 7
P27 Galeria Borghese e seu Jardins 8
P27B Galeria Borghese e seu Jardins 8
P4 Basílicas e Catacumbas: os Segredos Subterrâneos 9

Roma Iluminada
P8 Descrubra Roma 21
P9 Roma à noite com jantar 22

Maravilhas Arqueológicas de Roma 
P2 Coliseu, Foro Romano e Palatino 11
P2B Coliseu, Foro Romano e Palatino 11
P2UA  Subterrâneos do Coliseo e Arena,  
 Fórum Romano & Colina Palatina 12 
P2UAS  Subterrâneos do Coliseo e Arena,  
 Fórum Romano & Colina Palatina 13
P2BUAS  Subterrâneos do Coliseo e Arena,  
 Fórum Romano & Colina Palatina 13 
P2BE  Coliseo com Belvedere Panorâmico, F 
 órum Romano e Colina Palatina 14 
P2BES  Coliseo com Belvedere Panorâmico,  
 Fórum Romano e Colina Palatina 15
P2BBES  Coliseo com Belvedere Panorâmico,  
 Fórum Romano e Colina Palatina 15

P5  Unesco Jewels: Tivoli e suas Vilas  25
P15 FD  Unesco Jewels: Assis e Basílica de São Francisco 26
P19 FD  Unesco Jewels: Visita de um dia à Florença  
 em trem de alta velocidade 27
P18 FD  Unesco Jewels: Visita de um dia à Veneza  
 em trem de alta velocidade 28
P21 FD  Unesco Jewels: Positano e Costa Amalfitana  
 em trem de alta velocidade 29
P13 FD  Unesco Jewels: Pompéia e suas Ruínas  30
P12 FD  Ilha de Capri e Gruta Azul  31
P22  Cascia  32
P23  Ostia Antica  33

Visitas a partir de Roma 

P1  Visita a pé de Florença  35
P2  Visita a pé e a Galeria dos Uffizi  36
P3  Visita a pé e a Galeria da Accademia 37

Tours em Privado de Florença

Índice dos pacotes

P4  Excursão de dia inteiro a Siena e Chianti 39
P5  Excursão de dia inteiro a Siena e San Gimignano 40
P6  Excursão de dia inteiro a Cinque Terre 41

Excursões e atividades fora de Florença
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Coração de 
Roma

Obra-primas
de Roma
em uma

metade dia

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA 
PROFISSIONAL

DURAÇÃO
3 HORAS 

Tenha os destaques de Roma nas suas mãos e entre no Pantheon e San Luigi dei 
Francesi (Igreja Nacional Francesa). Vamos buscá-lo no seu hotel e levá-lo a visitar 
os destaques da Roma barroca, iniciando da Escadaria de Espanha. Movendo-se ao 
lado da Praça Navona, desfrutando de uma bela caminhada por ruas da Capital. Des-
cubra segredos e lendas da escada mais famosa do mundo, fundo de muitos filmes 
de Hollywood. Aproveite a atmosfera do século 18 da Praça com uma maravilhosa 
Barcaccia, fonte projetada por Bernini pai e filho. Depois dirija-se à Fonte de Trevi: 
o conjunto imponente para o filme vencedor do Oscar de Fellini “La Dolce Vita”, íco-
ne italianos dos anos sessenta e amado pelos visitantes que por tradição, lançaram 
moedas, para garantir uma futura visita a Roma. O Tour continua com uma parada 
no Panteão, um dos mais maravilhosos monumentos romanos antigos. Uma vez dedi-
cado a todos os Deuses e convertidos mais tarde em uma Igreja Católica, esta é uma 
obra-prima real da arquitetura com sua cúpula antiga original com o “oculum” e suas 
decorações de interiores. A visita continua com uma parada dentro da Igreja de São 
Luís dos Franceses, que possui belas obras de arte por Caravaggio. O passeio termina 
em uma das mais belas praças de Roma: a Piazza Navona com a esplêndida Fontana 
dei Quattro Fiumi de Bernini e a igreja imponente de St. Agnese de Borromini.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 367,00  € 184,00  € 134,00  € 100,00  € 83,00  € 73,00  € 60,00 

p1 Coração de Roma

Descubra às obras-primas de Roma em um tour de meia jornada!
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INCLUI
TRANSPORTE
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA SEM FILA

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRANCE TICKETS 
TO CATACOMBS

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA SEM FILA

DURAÇÃO
3 HORAS 

A Galeria Borghese abriga uma vasta coleção de esculturas e pinturas feitas pelo genio 
de mestres como Caravaggio, Bernini e Titian. Depois desta visita incrível, você será le-
vado para uma caminhada fascinante através dos Jardins de Borghese (Villa Borghese): 
este é um dos parques favoritos para todos os romanos e é um verdadeiro paraíso no 
coração da Cidade Eterna. O passeio termina com uma vista deslumbrante do topo do 
Terraço do Pincio e traslado de volta ao hotel.

Uma visita maravilhosa ao interior da Basílica de São João e das Escadas Santa, a Via 
Appia Antiga passando pela Capela do “Domine Quo Vadis” antes de chegar às cata-
cumbas, os antigos cemitérios subterrâneos onde os cristãos se refugiavam durante o 
período das perseguições.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 417,00  € 221,00  € 163,00  € 129,00  € 108,00  € 95,00  € 85,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 485,00  € 249,00  € 185,00  € 142,00  € 120,00  € 103,00  € 89,00 

p27 p4Galeria Borghese e seu Jardins Basílicas e Catacumbas: os 
Segredos Subterrâneos

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 258,00  € 141,00  € 102,00  € 82,00  € 70,00  € 61,00  € 57,00 

p27b Galeria Borghese e seu Jardins
PONTO DE ENCONTRO DIRETAMENTE NA ENTRADA DA GALERIA 
BORGHESE (PIAZZALE DEL MUSEO BORGHESE)

Entra na Galeria Borghese sem fila! Visite uma das villas mais inte-
ressantes e aristocráticas de Roma!

Descubra as basílicas, as Catacumbas e as ruas antigas de Roma!
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Maravilhas 
Arqueoló-

gicas de 
Roma 

Um passeio
através

história…

INCLUI
TRANSPORTES DE 
SAÍDA E RETORNO 
AO HOTEL
GUIA  
PROFISSIONAL
ENTRADA SEM FILA

DURAÇÃO
3 HORAS 

INCLUI
GUIA  
PROFISSIONAL
ENTRADA SEM FILA

DURAÇÃO
3 HORAS 

Faça um passeio completo pelos principais pontos turísticos da Roma antiga, sem fa-
zer filas para a área arqueológica. Obtenha seu acesso especial ao Coliseu e, uma vez 
dentro, respire a atmosfera de um passado sangrento no anfiteatro, liderado por guias 
apaixonados e especializados. Admire o esplêndido arco de Constantino, suba a colina 
do Palatino e pise no lendária Via Sacra ou “caminho sagrado”.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 390,00  € 212,00  € 160,00  € 128,00  € 113,00  € 92,00  € 83,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 283,00  € 154,00  € 115,00  € 91,00  € 77,00  € 68,00  € 63,00 

p2 Coliseu, Foro Romano  
e Palatino

p2b Coliseu, Foro Romano e Palatino
PONTO DE ENCONTRO DIRETAMENTE NA ÁREA PRÓXIMA AO 
COLISEU
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INCLUI
TRANSPORTE– 
RECOLHIDA E 
ENTREGUE AO 
HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
EXCLUSIVA 
(LIMITADA E SUJEITA 
A RESERVA): 
SUBTERRÂNEOS DO 
COLISEO E ARENA*

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
TRANSPORTE– 
RECOLHIDA E 
ENTREGUE AO 
HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA ESPECIAL 
(LIMITADA E SUJEITA 
A RESERVA): 
SUBTERRÂNEOS DO 
COLISEO E ARENA*

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA ESPECIAL 
(LIMITADA E SUJEITA 
A RESERVA): 
SUBTERRÂNEOS DO 
COLISEO E ARENA*

DURAÇÃO
4 HORAS 

Se você quisera visitar o Coliseo numa nova perspectiva exclusiva, este passeio é 
perfeito para você! Nosso acesso privilegiado ao nível subterrâneo e a arena permitem 
que você descenda no hipogeo escondido deste ícone mundialmente famoso da Cida-
de Eterna. Você explorará os túneis antigos onde os Gladiadores se preparavam para 
suas lutas sangrentas e onde os tigres e leões estavam enjaulados antes de ser içados 
na arena através das portas da armadilha.
Na arena, você poderia admirar o Coliseo do seu ponto de vista mais impressionante, 
como os próprios Gladiadores fizeram há dois mil anos. Você sentirá como os guerrei-
ros antigos, quando entraram no palco para encontrar seu destino. Depois de tirar al-
gumas fotos incríveis, sua visita continuará com o resto do Coliseo e o sugestivo sítio 
arqueológico do Fórum Romano e da Colina Palatina.

Veja mais do Coliseo do que nunca! Com o nosso guia privado especializado e acesso privi-
legiado aos túneis subterrâneos e a arena, você está pronto para uma jornada inesquecível 
única no tempo. Se você quiser visitar o Coliseo numa nova perspectiva exclusiva, este pas-
seio é perfeito para você! Nosso acesso privilegiado ao nível subterrâneo e a arena permitem 
que você descenda no hipogeo escondido deste ícone mundialmente famoso da Cidade Eterna. 
Você explorará os túneis antigos onde os Gladiadores se preparavam para suas lutas sangren-
tas e onde os tigres e leões estavam enjaulados antes de ser içados na arena através das portas 
da armadilha. Na arena, você poderia admirar o Coliseo do seu ponto de vista mais impressio-
nante, como os próprios Gladiadores fizeram há dois mil anos. Você sentirá como os guerreiros 
antigos, quando entraram no palco para encontrar seu destino. Depois de tirar algumas fotos 
incríveis, sua visita continuará com o resto do Coliseo e o sugestivo sítio arqueológico do Fó-
rum Romano e da Colina Palatina.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 820,00  € 427,00  € 299,00  € 238,00  € 204,00  € 182,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 435,00  € 236,00  € 169,00  € 141,00  € 126,00  € 117,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 337,00  € 186,00  € 136,00  € 111,00  € 96,00  € 86,00  € 78,00 

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: NENHUM CANCELAMENTO É POSSÍVEL. SERÃO APLICADAS 
SANÇÕES DO SEGUINTE MODO:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 65,00  € 50,00  € 45,00  € 43,00  € 41,00  € 40,00 € 39,00

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: NENHUM CANCELAMENTO É POSSÍVEL. SERÃO APLICADAS 
SANÇÕES DO SEGUINTE MODO:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 427,00  € 219,00  € 151,00  € 117,00  € 95,00  € 82,00 

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: NENHUM CANCELAMENTO É POSSÍVEL. SERÃO APLICADAS 
SANÇÕES DO SEGUINTE MODO:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 65,00  € 50,00  € 45,00  € 43,00  € 41,00  € 40,00 

Subterrâneos do Coliseo e Arena, 
Fórum Romano e Colina Palatina

Subterrâneos do Coliseo e Arena, 
Fórum Romano e Colina Palatina

p2buas

p2ua p2uas

Subterrâneos do Coliseo e Arena, 
Fórum Romano e Colina Palatina
PONTO DE ENCONTRO: NA AREA ARQUEOLOGICA DO COLISEO

Veja mais do Coliseo do que nunca! Com o nosso guia privado especia-
lizado e acesso privilegiado aos túneis subterrâneos e a arena, você 
está pronto para uma jornada inesquecível única no tempo.

Conheça o seu guia privado e comece sua jornada através da histó-
ria da Roma antiga.

*Devido à política do Coliseo, apenas um guia por vez com um pequeno grupo pode entrar na área subterrânea. 
Então, vossa entrada será exclusiva nesta parte do passeio.

*Devido à política do Coliseo, somente um guia por vez é permitido falar dentro da área subterrânea. Então, durante 
esta parte do passeio você estará com um grupo de 24 pessoas no máximo e um guia, e o seu guia privado com auxi-
lio. depois, você continuará sua visita com seu guia privado.
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INCLUI
TRANSPORTE -  
RECOLHIDA E 
ENTREGA AO 
HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
EXCLUSIVA 
(LIMITADA E 
SUJEITA A 
RESERVA): COLISEO 
BELVEDERE (ANDAR 
SUPERIOR E NÍVEIS 
ATÉ O 5a)*

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
TRANSPORTE -  
RECOLHIDA E 
ENTREGA AO 
HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
EXCLUSIVA 
(LIMITADA E 
SUJEITA A 
RESERVA): COLISEO 
BELVEDERE (ANDAR 
SUPERIOR E NÍVEIS 
ATÉ O 5a)*

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
EXCLUSIVA 
(LIMITADA E 
SUJEITA A 
RESERVA): COLISEO 
BELVEDERE (ANDAR 
SUPERIOR E NÍVEIS 
ATÉ O 5a)*

DURAÇÃO
4 HORAS 

Visitar o Coliseo é especial, mas visitar o Coliseo a partir de suas vistas panorâmicas 
mais altas é ainda mais especial. Depois de conhecer nosso guia privado especializa-
do, você alcançará uma parte muito impressionante deste monumento - o Belvedere, 
seu último andar.
Escolha essa experiência se você esteve a procura não só de uma visita guiada dàs 
maravilhas arqueológicas de Roma, mas também um acesso muito privilegiado a al-
gumas perspectivas inesquecíveis do horizonte de Roma, do antigo Fórum Imperial e 
da imponente arena do Coliseo.
Depois disso, você descobrirá o Coliseo com o próximo Fórum Romano e a Colina Pa-
latina.

Visitar o Coliseo é especial, mas visitar o Coliseo a partir de suas vistas panorâmicas mais 
altas é ainda mais especial. Depois de conhecer nosso guia privado especializado, você al-
cançará uma parte muito impressionante deste monumento - o Belvedere, seu último andar.
Escolha essa experiência se você esteve a buscar não só uma visita guiada dàs maravilhas 
arqueológicas de Roma, mas também um acesso muito privilegiado a algumas perspectivas 
inesquecíveis do horizonte de Roma, do antigo Fórum Imperial e da imponente arena do Coli-
seo.
Depois disso, você descobrirá o Coliseo com o próximo Fórum Romano e a Colina Palatina.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 820,00  € 427,00  € 299,00  € 238,00  € 204,00  € 182,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 435,00  € 236,00  € 169,00  € 141,00  € 126,00  € 117,00 

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: NENHUM CANCELAMENTO É POSSÍVEL. SERÃO APLICADAS 
SANÇÕES DO SEGUINTE MODO:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 427,00  € 219,00  € 151,00  € 117,00  € 95,00  € 82,00 

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: NENHUM CANCELAMENTO É POSSÍVEL. SERÃO APLICADAS 
SANÇÕES DO SEGUINTE MODO:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

 € 65,00  € 50,00  € 45,00  € 43,00  € 41,00  € 40,00 

Coliseo com Belvedere Panorâmico, 
Fórum Romano e Colina Palatina

Coliseo com Belvedere Panorâmico, 
Fórum Romano e Colina Palatina

P2BBES

p2be p2bes 

Coliseo com Belvedere Panorâmico, 
Fórum Romano e Colina Palatina
PONTO DE ENCONTRO NA AREA ARQUEOLOGICA DO COLISEO

Os níveis superiores do Coliseo abrem novamente após de 40 anos! Ve-
nha conosco para o quarto e quinto andar para uma visão única e uma 
experiência super sugestiva do monumento mais icônico de Roma.

Os níveis superiores do Coliseo abrem novamente após de 40 anos! Ve-
nha conosco para o quarto e quinto andar para uma visão única e uma 
experiência super sugestiva do monumento mais icônico de Roma.

*Devido à política do Coliseo, somente um guia por vez é permitido visitar o Belvedere com um grupo de 25 pessoas 
maximo. Então, vossa entrada será exclusiva nesta parte do passeio.

*Devido à política do Coliseo, somente a um grupo de 25 pessoas máximo cada vez é permitido visitar os níveis supe-
riores. Então, durante esta parte do passeio você estará com um grupo de 24 pessoas no máximo e um guia, e o seu 
guia privado como auxilia. Depois, você continuará sua visita com seu guia privado.

NOTAS: 
We recommend the use of comfortable shoes

NOTAS: 
We recommend the use of comfortable shoes

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 337,00 € 186,00 € 136,00 € 111,00 € 96,00 € 86,00 € 78,00

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: NENHUM CANCELAMENTO É POSSÍVEL. SERÃO APLICADAS 
SANÇÕES DO SEGUINTE MODO:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 65,00 € 50,00 € 45,00 € 43,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00
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Cidade do 
Vaticano

A maioria
importante
coleção de

arte no mundo

INCLUI
TRANSPORTES DE 
SAÍDA E RETORNO 
AO HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
MUSEU DO 
VATICANO COM 
A ESCADARIA 
DO BRAMANTE E 
ENTRADA PARA A 
BASÍLICA

DURAÇÃO
4 HORAS 

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL
MUSEU DO 
VATICANO COM 
A ESCADARIA 
DO BRAMANTE E 
ENTRADA PARA A 
BASÍLICAT

DURAÇÃO
4 HORAS 

Faça o tour pelos Museus Vaticanos e Capela Sistina sem fazer filas e sem stress. Na 
chegada, seu guia o levará para os museus, onde você poderá apreciar algumas das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Poderá admirar a impresionante esca-
daria do Bramante, a Galeria das Tapeçarias e os mapas geográficas, antes de visitar 
a famosa Capela Sistina e a inesquecível Basílica de São Pedro. 
Nesse tour, você poderá admirar uma área especial do Museu: a Escadaria do Bra-
mante. Uma área normalmente fechada para o público, mas que conosco você poderá 
beneficiar dessa abertura extraordinária.
Esse passeio é indicado se você procura: visitar a Escadaria do Bramante (abertura 
extraordinária); usufruir de um tour guiado por um guia profissional dos Museus Vat-
icanos e Capela Sistina; sem fazer filas na entrada; visitar a Basílica de São Pedro* 
sem fazer filas na entrada; ter um transporte privativo disponível para pegá-lo e deixá-
lo no seu hotel.

pb3 Museu do Vaticano com a 
Escadaria do Bramante

pb3b Museu do Vaticano  
com a Escadaria do Bramante
PONTO DE ENCONTRO DIRETAMENTE NA ÁREA PRÓXIMA AO MUSEU DO VATICANO

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 487,00  € 261,00  € 188,00  € 162,00  € 135,00  € 121,00  € 112,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 382,00  € 210,00  € 153,00  € 127,00  € 109,00  € 100,00  € 93,00 

NOTAS: 
Saidas: diariamente, exceto domingos e feriados religiosos. Não opera: 29 de Junho, 15 de Agosto, 1 de Novembro, 8 e 26 
de Dezembro, 6 de Janeiro e 11 de Fevereiro.
*Devido ao Público Papal, a Basílica de São Pedro não está acessível na manhã de quarta-feira: neste caso ou em caso 
de eventos religiosos especiais, a visita será substituída pela Biblioteca do Vaticano e a Basílica será explicada de fora.
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INCLUI
TRANSPORTES DE 
SAÍDA E RETORNO 
AO HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
EXCLUSIVE 
PARTNER’S EARLY 
ENTRANCE TICKETS 
TO MUSEU DO 
VATICANO COM 
A ESCADARIA DO 
BRAMANTE AND  
ST. PETER’S 
BASILICA

DURAÇÃO
4 HORAS 

Com o nosso acesso privilegiado à Capela Sistina, você terá a oportunidade de 
admirar a obra prima de Michelangelo com algumas outras pessoas sortudas 
15 minutos antes de outros grupos de turismo. Nesse tour, você poderá admirar 
uma área especial do Museu: a Escadaria do Bramante. Uma área normalmente 
fechada para o público, mas que conosco você poderá beneficiar dessa abertu-
ra extraordinária!
Esse passeio é indicado se você procura: ACESSO ANTECIPADO; visitar a es-
cadaria em espiral (abertura extraordinária); usufruir de um tour guiado por 
um guia profissional dos Museus Vaticano e Capela Sistina; sem pegar filas na 
entrada; visitar a Basílica de São Pedro* sem pegar filas na entrada; ter um 
transporte privativo disponível para pegá-lo e deixá-lo no seu hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 501,00  € 279,00  € 205,00  € 175,00  € 148,00  € 136,00  € 127,00 

p3E Amanhecer - Tour Exclusivo

NOTAS: 
Saidas: diariamente, exceto domingos e feriados religiosos. Não opera: 29 de Junho, 15 de Agosto, 1 de Novembro, 8 e 26 
de Dezembro, 6 de Janeiro e 11 de Fevereiro.
*Devido ao Público Papal, a Basílica de São Pedro não está acessível na manhã de quarta-feira: neste caso ou em caso 
de eventos religiosos especiais, a visita será substituída pela Biblioteca do Vaticano e a Basílica será explicada de fora.

INCLUI
TRANSPORTES DE 
SAÍDA E RETORNO 
AO HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL
BILHETES DE 
ENTRADA ÀS 
8:30 DA MANHÃ 
+ JARDINS DO 
VATICANO + 
ESCADARIA DO 
BRAMANTE + 
BASÍLICA DE SÃO 
PEDRO

DURAÇÃO
5 HORAS 

Conheça o seu guia turístico no hotel e obtenha um traslado privado para a área do 
Vaticano e descubra as obras-primas de Roma. Esta é uma exclusividade real: pas-
seie pelos pacíficos Jardins do Vaticano, um oásis de tranquilidade no coração da Ci-
dade do Vaticano, decorado com fontes idílicas, esculturas e nascentes, onde poucas 
pessoas se aventuram. Então, você verá a Escadaria do Bramante, uma seção dos 
Museus fechada para o público em geral, mas, graças à nossa parceria com o Vatica-
no, podemos deixar nossos clientes desfrutar desta estrutura fascinante. A Escadaria 
Bramante foi projetada para permitir que pessoas e cavalos subissem e descessem 
sem interrupção e permitir que o Papa entre em seus aposentos privados sem sair de 
sua carruagem, sendo a ascensão de vários vôos impossível em roupas de papalidades 
pesadas. Neste canto dos Museus, você viverá momentos especiais de êxtase, admi-
rando vistas pitorescas e ouvindo seu guia. Então, você visitará as maravilhas dentro 
dos Museus do Vaticano, da Capela Sixtina e da Basílica de São Pedro *com nosso 
exclusivo acesso sem fila!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 893,00  € 466,00  € 325,00  € 262,00  € 218,00  € 192,00  € 169,00 

p3g Museu do Vaticano e Jardins + 
Basílica de São Pedro

NOTAS: 
*Devido ao Público Papal, a Basílica de São Pedro não está acessível na manhã de quarta-feira: neste caso ou em 
caso de eventos religiosos especiais, a visita será substituída pela Biblioteca do Vaticano e a Basílica será explicada 
de fora.

A PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELAMENTO: UMA VEZ RESERVADO O PASSEIO, NÃO É POSSÍVEL PEDIR O 
CANCELAMENTO.  AS MULTAS SERÃO APLICADAS CONFORME ABAIXOS: 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 493,00 € 268,00 € 175,00 € 146,00 € 124,00 € 108,00 € 94,00

Exclusivo e ampliado pelos Museus e Jardins do VaticanoNão perca a chance de entrar na Capela Sistina como um VIP!
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Roma 
Iluminada

O maneira
perfeita

descobrir a
Cidade Eterna

INCLUI
TRANSPORTES DE 
SAÍDA E RETORNO 
AO HOTEL
GUIA 
PROFISSIONAL

DURAÇÃO
3 HORAS *

Desfrute de um relaxante passeio panorâmico de Roma por carro ou minivan privado 
e descubra o encanto mágico dos monumentos mais famosos iluminados à noite. É 
uma maneira especial de ver esses monumentos importantes sob outra luz.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 413,00  € 207,00  € 150,00  € 114,00  € 93,00  € 78,00  € 66,00 

p8 Descrubra Roma

NOTAS: 
*3 horas de guia e transporte a disposição até às horas 17:30. Pelas saídas após às horas 17:31 será adicionado um 
suplemento noturno.
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INCLUI
TRANSPORTE - 
CARRO OU MINIVAN 
A DISPOSIÇÃO 5 
HORAS 
GUIA 
PROFISSIONAL 3 
HORAS 
JANTAR (BEBIDAS 
NÃO INCLUÍDAS)

DURAÇÃO
5 HORAS 

Conheça o seu guia especializado às 17h30 no seu hotel e desfrute de um passeio pan-
orâmico relaxante de Roma em carro e descubra o encanto mágico dos monumentos 
mais famosos vistos sob outra luz. Pare na Fonte de Trevi, onde você pode jogar sua 
moeda para fazer um desejo e voltar para Roma! Após três horas de turnê, seu guia o 
levará a um restaurante tradicional italiano. Aproveite o seu jantar em um local típico 
da zona de Trastevere ou perto da Fontana di Trevi! Após o jantar, o seu motorista irá 
para o hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 578,00  € 311,00  € 244,00  € 194,00  € 164,00  € 145,00  € 131,00 

p9 Roma à noite com jantar



 Premium Italy  AT 19 | 24 Premium Italy  AT 19 | 25

Visitas a 
partir de 

Roma 

O mais bonito
Mundo da

Unesco
Patrimônios
para visitar

a partida de
Roma

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA 
PROFISSIONAL
ENTRANCE TICKETS

DURAÇÃO
5 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 682,00  € 361,00  € 287,00  € 225,00  € 189,00  € 164,00  € 146,00 

p5 Unesco Jewels:  
Tivoli e suas Vilas

Visite Tivoli, uma antiga área turística famosa por sua beleza e sua 
águas salubres, enriquecida por muitas moradias romanas, a mais fa-
mosa, das quais as ruínas permanecem, é Villa Adriana. 

Disfrute de um transporte confortável até a pequena cidade de Tivoli, localizado a pou-
cos quilômetros de Roma, num esplêndido ambiente natural entre a cidade eterna e 
as colinas altas a leste de Roma. O complexo arquitetônico mais notável é a Villa Adri-
ana, datada da antiga época romana, criada no século II A.D. pelo imperador Adriano. 
Combina diferentes estilos arquitetônicos do Egito, Roma e Atenas, na forma de uma 
“cidade ideal”. Não se pode perder uma visita à Villa: é uma obra-prima que reúne os 
símbolos mais altos das culturas do mundo na antiguidade. Então, você vai descobrir 
a Villa d’Este,de estilo renascentista, um lindo cenário palaciano cercado por um es-
petacular jardim em terraços. Aproveite a beleza de suas cascatas, tanques de água e 
fontes. Villa d’Este é uma obra-prima dos Jardins italianos, decorada com um enorme 
e impressionante número de fontes, ninfas, grutas e fontes, inspiradas nos jardins da 
Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo.
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INCLUI
TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA 
DURANTE A VIAGEM
GUIA 
PROFISSIONAL 
EM ASSIS PARA 2 
HORAS
BILHETES DE 
ENTRADA A 
BASILICA DE SÃO 
FRANCISCO
ALMOÇO (BEBIDAS 
NÃO INCLUÍDAS)

DURAÇÃO
8 HORAS  APROX.

Visite conosco um destino importante e encantador no coração da Itália: a maravilho-
sa Assis medieval, uma cidade cheia de história e arte. O lugar de nascimento de São 
Francisco, que fundou a Ordem Franciscana, Assis é um dos destinos mais populares 
visitados pelos peregrinos de todo o mundo.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.332,00  € 684,00  € 525,00  € 403,00  € 329,00  € 295,00  € 226,00 

p15 fd Unesco Jewels:  
Assis e Basílica de São Francisco

Descubra a cidade medieval de Assis e a enorme basílica de São Fran-
cisco. Almoça em um restaurante típico italiano.

INCLUI
TRANSPORTE 
PRIVADO DE E 
PARA O HOTEL ATÉ 
A ESTAÇÃO DE 
TREM
BILHETES DO 
TREM DE ALTA 
VELOCIDADE 
ROMA/FLORENÇA/
ROMA
ASSISTÊNCIA 
DURANTE A VIAGEM 
GUIA 
PROFISSIONAL 3 
HORAS 
BILHETES DE 
ENTRADA PARA 
A GALERIA UFFIZI 
(SEM FILA)
ALMOÇO (BEBIDAS 
NÃO INCLUÍDAS)

DURAÇÃO
10 HORAS  APROX.

A bordo de um trem de alta velocidade, você chegará ao centro da cidade de Florença 
em apenas 1 hora e 30 min. aprox. Encontro com o seu motorista na lobby do hotel 
e traslado até a estação ferroviária. Na estação de Florença, conheça o seu guia 
turístico local e comece seu passeio a pé para descobrir a jóia da Idade Média e o 
Renascimento da Itália. Florença é considerada o berço do Renascimento, conhecido 
mundialmente por seus tesouros de arte e arquitetura. Aprecie as praças, as ruas, 
as obras-primas. Acesse a esplêndida Galeria Uffizi sem fazer fila. Esta é uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Obras-primas de Giotto, Cimabue, Botti-
celli o surpreenderão. Após a visita, você será abraçada pela Piazza Santa Croce, uma 
das praças mais bonitas da cidade com uma esplêndida Catedral como pano de fundo. 
Desfrute de uma refeição típica em um restaurante muito agradável voltado para a 
praça, mesmo no coração do centro. Uma boa caminhada de volta para a estação irá 
completar este dia em Florença. O seu assistente irá esperá-lo na estação para a sua 
viagem de regresso a Roma no final da tarde. Chegada em Roma e traslado de regres-
so no seu hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 978,00 € 569,00 € 447,00 € 376,00 € 333,00 € 306,00 € 286,00

p19 fd Unesco Jewels:  
Visita de um dia à Florença  
em trem de alta velocidade

Otimize suas férias italianas e faça uma excursão de um dia de 
trem para Florença.



 Premium Italy  AT 19 | 28 Premium Italy  AT 19 | 29

INCLUI
TRANSPORTE 
PRIVADO DE E 
PARA O HOTEL ATÉ 
A ESTAÇÃO DE 
TREM
BILHETES DO 
TREM DE ALTA 
VELOCIDADE 
ROMA/VENEZA/
ROMA 
ASSISTÊNCIA 
DURANTE A 
VIAGEM
BILHETES DE 
ENTRADA PARA A 
BASÍLICA DE SÃO 
MARCOS (SEM FILA)
VAPORETTO PASS 
VÁLIDO  12 HORAS 

DURAÇÃO
15 HORAS  APROX.

Conheça seu motorista no hotel e desfruta do transfer até a estação ferroviária. Na 
estação, conheça seu assistente. A bordo do confortável trem de alta velocidade, você 
chegará a Veneza em 3 horas e 45 aproximadamente. Dê um passeio relaxante pe-
los pitorescos becos e canais de Veneza e alcance a maravilhosa Praça de São Mar-
cos. Passe algum tempo ao seu ritmo para fazer algumas compras, ou tomar um café 
agradável em um Cafè histórico, ter um “Cicchetto” (lanche rápido veneziano tradi-
cional com bebida) ou tirar suas melhores fotos. Desfrute da entrada sem fazer fila 
da Basílica de São Marcos na tarde, faça um passeio em ferry boat ao longo do mun-
dialmente conhecido “Gran Canal” para admirar sua esplêndida arquitetura e edifíci-
os que parecem flutuar nas águas. Na tarde, chegue à estação ferroviária de Veneza 
Santa Lucia para embarcar a bordo do trem para o viagem de volta a Roma. Chegada 
à estação ferroviária de Roma Termini às 22:10 horas aproximadamente e traslado ao 
hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 840,00 € 526,00 € 431,00 € 377,00 344,00 324,00 308,00

p18 fd Unesco Jewels:  
Visita de um dia à Veneza em 
trem de alta velocidade

Aproveite da incrível oportunidade de visitar Veneza em uma via-
gem de ida e volta de um dia de Roma! Passe um lindo dia na Cidade 
dos amantes e visite a Basílica de São Marcos sem linha!

INCLUI
TRANSPORTE 
PRIVADO DE E 
PARA O HOTEL ATÉ 
A ESTAÇÃO DE 
TREM
BILHETES DE 
TREM DE ALTA 
VELOCIDADE 
ROMA/NÁPOLES/
ROMA
MINIVAN A 
DISPOSIÇÃO PARA 
VISITAR POSITANO 
E AMALFI DE E 
PARA A ESTAÇÃO 
DE NÁPOLES
MOTORISTA 
DE FALA 
INGLÊS (COSTA 
AMALFITANA)

DURAÇÃO
12 HORAS  APROX.

Encontro com o seu motorista na lobby do hotel e traslado até a estação ferroviária. 
Explore a famosa Costa Amalfitana nesta excursão de dia inteiro de Roma. Venha a 
bordo de um trem de alta velocidade para experimentar a fantástica Costa Amalfitana. 
Sente-se, relaxe e aproveite as vistas enquanto os levamos a uma viagem para duas de 
nossas cidades costeiras favoritas - Positano e Amalfi. Uma vez na estação de trem 
de chegada, você encontrará o seu motorista (de língua inglesa) e para Positano, que, 
graças à sua esplêndida posição panorâmica e ao seu encantador centro da cidade, 
é uma das mais encantadoras aldeias do sul da Itália. Das lojas pitorescas e coloridas 
que alinham as estradas, às suas numerosas praias de fama mundial, Positano deixa-
te surpreendido. Em seguida, vamos para Amalfi: com a arquitetura mediterrânea, as 
casas empilhadas e os edifícios coloridos, Amalfi é definitivamente um dos destinos 
de verão mais VIP da Itália. À tarde, você vai voltar para Roma com o trem de alta vel-
ocidade. Chegada e traslado de retorno para o seu hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 692,00 € 399,00 € 309,00 € 259,00 € 229,00 € 209,00 € 195,00

p21 fd Unesco Jewels:  
Positano e Costa Amalfitana  
em trem de alta velocidade

Apaixonar-se pelas melhores costas da Itália! Faça uma pausa para 
visitar Positano e Amalfi: as aldeias mais bonitas do sul da Itália!
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INCLUI
TRANSPORTE 
ASSISTÊNCIA 
DURANTE A VIAGEM
GUIA 
PROFISSIONAL 
EM NÁPOLES E 
POMPÉIA
BILHETES DE 
ENTRADA EM 
POMPÉIA 
(SEM FILA)
ALMOÇO  
(BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)

DURAÇÃO
10 HORAS 

A primeira parada é Nápoles, uma das cidades mais encantadoras do Mediterrâneo, 
famosa em todo o mundo por sua rica história, arte, cultura e gastronomia, onde você 
vai fazer um breve passeio panorâmico para descobrir a beleza do conforto de seu 
treinador subindo a colina do Vomero. A colina tem vista para a baía de Nápoles, que se 
estende desde a península de Sorrento até a área vulcânica dos Campos de Phlegrean, 
e o horizonte é dominado pelo vulcão majestoso e ainda ativo do Vesúvio, oferecendo 
uma vista impressionante perfeita para tirar fotos deslumbrantes. Em seguida, dirija-se 
a Pompéia e entra sem fazer linha em um dos sítios arqueológicos mais importantes 
da Europa e um Património Mundial da UNESCO. Através dos restos e ruínas desta 
cidade antiga, você aprenderá como a erupção do Monte Vesúvio em 79 dC destruiu 
a cidade, matando seus habitantes e enterrando-o sob toneladas de cinzas. O site foi 
perdido por cerca de 1.500 anos até sua redescoberta inicial e os objetos embaixo da 
cidade estiveram bem preservados por séculos. Então, você pode caminhar pelas ruas 
antigas para vislumbrar a vida dos romanos, descobrir casas antigas, padarias e lojas 
e imaginar a vida cotidiana na época romana.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.453,00 € 750,00 € 536,00 € 414,00 € 341,00 € 295,00 € 286,00

p13 fd Unesco Jewels:  
Pompéia e suas Ruínas

Descubra a beleza de Nápoles e visite Pompéia, um dos sítios arque-
ológicos mais fascinantes do mundo, em uma excursão de dia inteiro 
de Roma. Junte-se a nós em turnê para ter uma imersão total de vol-
ta aos tempos romanos visitando edifícios antigos, padarias e tem-
plos e admirando afrescos e mosaicos inestimáveis.

INCLUI
TRANSPORTE 
ASSISTÊNCIA 
DURANTE A VIAGEM
GUIA 
PROFISSIONAL  
EM CAPRI 
GRUTA AZUL*
BILHETES DE FERRY 
DE IDA E VOLTA
ALMOÇO (BEBIDAS 
NÃO INCLUÍDAS)

DURAÇÃO
12 HORAS 

Se você gosta o mar, o sol, a natureza e a vida noturna, deixe-se levar a descoberta de 
uma das ilhas mais fascinante do mundo: Capri. Este pequeno tesouro Mediterrâneo 
vos surpreenderá com suas cores características, suas lojas de artesanato e as bou-
tiques de luxo. Tenha um maravilhoso dia nesta excursão única.

p12 fd Ilha de Capri com  Gruta Azul

Tenha um dia inesquecível com esta visita pela Ilha de Capri. Com um 
guia acompanhante descubra a ilha sem estresse. Nosso passeio in-
clui uma visita à famosa Gruta Azul!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.547,00 € 849,00 € 646,00 € 522,00 € 447,00 € 397,00 € 363,00

NOTAS: 
*Dependendo das condições meteorológicas e do mar. Se não for possível visitá-la, será substituída pelas impressio-
nantes rochas “Faraglioni”.
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INCLUI
TRANSPORTE - 
CARRO O MINIVAN 
A DISPOSIÇÃO  
10 HORAS 

DURAÇÃO
10 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 768,00 € 384,00 € 273,00 € 205,00 € 164,00 € 145,00 € 124,00

p22 Cascia

Conheça seu motorista em seu hotel e alcance no destino de Cascia, considerada 
como uma das metas religiosas mais importantes da Itália. Cascia é um destino religi-
oso onde Santa Rita viveu no século 15, primeiro como mulher casada e depois como 
freira agostiniana. Você pode visitar a Basílica de São Rita e o Mosteiro das freiras 
agostinianas, além de todos os lugares ligados à sua vida. Nós também sugerimos que 
você visite em seu próprio Roccaporena, perto de Cascia. É o local de nascimento da 
Santa Rita, onde ainda podemos ver sua casa, sua igreja de casamento, o minúsculo 
jardim e a “Rocha” onde ele costumava rezar e que hoje é um símbolo de sua espirit-
ualidade.

INCLUI
TRANSPORTE 
GUIA 
PROFISSIONAL 
BILHETES DE 
ENTRADA PARA 
AS ESCAVAÇÕES 
DE OSTIA ANTICA 
(SEM FILA)

DURAÇÃO
5 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 648,00 € 331,00 € 260,00 € 198,00 € 162,00 € 137,00 € 119,00

p23 Ostia Antica

Descubra o fascinante sítio arqueológico de Ostia Antica. “Ostia” é uma derivação 
de “os”, a palavra latina para “boca”. Ostia, localizado na foz do rio Tibre, era o porto 
marítimo de Roma; agora o site é conhecido pela excelente preservação de seus ed-
ifícios antigos, encerrados por ciprestes e pinheiros, com magníficos afrescos e im-
pressionantes mosaicos.
Aproveite a oportunidade para visitar uma antiga cidade romana e admirar edifícios 
do século III Ac como o “Castrum” (acampamento militar) ou o Capitólio (templo de 
Jupiter, Juno e Minerva). O “Opus Quadratum” das paredes do castrum original em 
Ostia fornece evidências importantes para as técnicas de construção que foram em-
pregadas na urbanização romana durante o período da República do Meio.
As escavações da antiga Ostia, começaram no início do século XIX, fornecendo uma 
janela da vida cotidiana que aconteceu em uma cidade do Império Romano. Você terá 
a oportunidade de escalar as escadas do belo teatro antigo, admirar as vistas deslum-
brantes sobre as ruínas - uma antiga cidade romana fantasmagórica.
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Tours em 
Privado de 

Florença

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL 

SAÌDAS
 TODOS OS DIAS

PONTO DE 
ENCONTRO
EM HOTÉIS 
LOCALIZADOS 
NO CENTRO DA 
CIDADE

DURAÇÃO 
3 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 229,00  € 114,00  € 77,00  € 57,00  € 46,00  € 38,00  € 33,00 

Visita a pé de Florença

Este passeio a pé vai mostrar os lugares mais fascinantes e interessantes de Florença: 
a Praça della Repubblica, a Catedral com a famosa cúpula do Brunelleschi (ao exteri-
or), o Baptistério com a suas famosas portas de bronze, entre as quais as Portões do 
paraíso (ao exterior), a Praça della Signoria com o Palazzo Vecchio (ao exterior) e a 
Loggia dei Lanzi.

Se você quiser dar um passeio panorâmico de Florença e quiser ver 
os principais monumentos e praças, este passeio privado é para você!

p1



 Premium Italy  AT 19 | 36 Premium Italy  AT 19 | 37

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL
BILHETES DE 
ENTRADA PARA 
A GALERIA DOS 
UFFIZI*

SAÌDAS
TODOS OS DIAS 
(EXCETO  
SEGUNDA-FEIRA)

BLACKOUT
1 MAIO E O 
PRIMEIRO DOMINGO 
DE CADA MÊS
PONTO DE 
ENCONTRO
EM HOTÉIS 
LOCALIZADOS 
NO CENTRO DA 
CIDADE
DURAÇÃO
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 326,00  € 183,00  € 134,00  € 110,00  € 96,00  € 87,00  € 79,00 

Visita a pé e a Galeria dos Uffizi

Este passeio especial oferece a oportunidade de visitar o museu mais importante de 
Florença, a Galeria Uffizi e ter uma excursão a pé de cidade muito interessante para 
admirar todos os monumentos mais fascinantes e interessantes da cidade. Seu guia 
especializada te comentará as principais pinturas expostas na Galeria e te explicará 
os principais monumentos florentinos.

Desfrute de uma visita guiada de 4 horas pela cidade para conhecer 
os lugares mais fascinantes de Florença, incluindo os bilhetes de 
acesso à Galeria Uffizi.

p2

NOTAS: 
*Uma vez emitido os bilhetes de entrada não serão mais possíveis cancelar ou alterar a data sem penalidades.

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL 
BILHETES DE 
ENTRADA PARA 
A GALERIA DA 
ACCADEMIA*

SAÌDAS
TODOS OS DIAS 
(EXCETO  
SEGUNDA-FEIRA)

BLACKOUT
1 MAIO E O 
PRIMEIRO DOMINGO 
DE CADA MÊS

PONTO DE 
ENCONTRO
EM HOTÉIS 
LOCALIZADOS 
NO CENTRO DA 
CIDADE
DURAÇÃO 
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 308,00  € 165,00  € 116,00  € 93,00  € 78,00  € 69,00  € 62,00 

Visita a pé e a Galeria  
da Accademia

Este passeio a pé irá mostrar-lhe os lugares mais fascinantes e interessantes de 
Florença e oferecer-lhe a oportunidade de visitar a famosa Galeria da Academia.
Na Galeria da Academia pode admirar a estátua mais conhecida do mundo, o impo-
nente David de Michelangelo, uma escultura de belleza absoluta, icona do modelo re-
nacentista.
No seu interior se podem admirar outras obras de arte muitos importantes realizadas 
por este famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” e “Pietà di Palestrina”.

Desfrute de uma visita guiada de 4 horas pela cidade de Florença 
para descobrir os seus lugares mais fascinantes, incluindo os bil-
hetes de acceso da Galeria Accademia.

NOTAS: 
*Um suplemento poderia ser aplicado em caso de exposição durante a temporada
*Uma vez emitido os bilhetes de entrada não serão mais possíveis cancelar ou alterar a data sem penalidades
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Excursões e 
atividades 

fora de 
Florença

INCLUI
CARRO A 
DISPOSIÇÃO 
MAXIMO 8 HORAS
SERVIÇO DE GUIA 
LOCAL MEIO DIA 
EM SIENA MAXIMO 
2 HORAS E 30 
MINUTOS
BILHETES DE 
ENTRADA COM 
RESERVA PARA 
A CATEDRAL DE 
SIENA
ALMOÇO LEVE EM 
UM RESTAURANTE 
LOCAL EM SIENA 
(BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)
WINE TASTING IN 
A WINE CELLAR IN 
CHIANTI: 3 WINES + 
SNACK OF LOCAL 
PRODUCTS

DURAÇÃO
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 752,00  € 402,00  € 309,00  € 244,00  € 206,00  € 180,00  € 162,00 

Excursão de dia inteiro  
a Siena e Chianti

Deixando Florença, nossa excursão terá início na bela cidade de Siena, onde o guia 
local irá mostrar-lhe a Catedral (interior), o Palazzo Comunale (Palácio da Câmara 
Municipal) e a famosa Piazza del Campo, onde todos os anos se celebra o famoso Palio 
di Siena.
Ao final da visita guiada, você terá uma hora a vossa disposição para desfrutar de um 
almoço leve em um restaurante local em Siena.
De viagem ao largo das maravilhas colinas panorâmicas do Chianti, você vai fazer uma 
pequena parada na aldeia da Castellina in Chianti para visitar o centro da cidade velha 
e para poder comprar alguns dos produtos locais nas lojas.
Saida até uma adega na região de Chianti para desfrutar de uma degustação de vin-
hos acompanhada de lanches de produtos típicos. No final, você retornará a Florença.

NOTAS: 
Suplemento para motorista que fala Inglês ou Espanhol - Euro 77,00
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INCLUI
CARRO A 
DISPOSIÇÃO 
MAXIMO 8 HORAS
SERVIÇO DE GUIA 
LOCAL MEIO DIA 
EM SIENA MAXIMO 
2 HORAS E 30 
MINUTOS
BILHETES DE 
ENTRADA COM 
RESERVA PARA 
A CATEDRAL DE 
SIENA
ALMOÇO EM UM 
RESTAURANTE 
TÍPICO EM SIENA 
(BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)

DURAÇÃO 
8 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 752,00  € 402,00  € 309,00  € 244,00  € 206,00  € 180,00  € 162,00 

Excursão de dia inteiro  
a Siena e San Gimignano

Deixando Florença, nossa excursão terá início na bela cidade de Siena, onde o guia 
local irá mostrar-lhe a Catedral (interior), o Palazzo Comunale (Palácio da Câmara 
Municipal) e a famosa Piazza del Campo, onde todos os anos se celebra o famoso Palio 
di Siena.
Ao final da visita guiada, você terá uma hora a vossa disposição para desfrutar de um 
almoço em um restaurante típico local.
Em seguida continuaremos para San Gimignano, um dos exemplos mais fascinosos 
das cidades medioeval, declarado Patrimonio Mundial da Humanidade pela UNESCO.
À chegada, você terá tempo livre para descobrir seus belas praças, edifícios, igrejas e 
vielas sugestivas. Partida para Florença.

NOTAS: 
Suplemento para motorista que fala Inglês ou Espanhol - Euro 77,00
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INCLUI
CARRO A 
DISPOSIÇÃO 
MAXIMO 9 HORAS
GUIA 
ACOMPANHANTE 
EM INGLÊS
BILHETES PARA 
TREM LOCAL E 
BARCO DE ACORDO 
COM O ITINERÁRIO
ALMOÇO EM UM 
RESTAURANTE 
LOCAL EM 
MONTEROSSO 
(BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)

DURAÇÃO
9 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.172,00  € 618,00  € 467,00  € 367,00  € 306,00  € 267,00  € 238,00 

Excursão de dia inteiro  
a Cinque Terre

Um dia intenso e inesquecível, descobrindo uma das paisangens mais encantadoras 
do mundo inteiro: as Cinque Terre.
Saída de Florença na manhã e chegada a Manarola, onde você terá tempo livre para 
descobrir esta pequena cidade. Em seguida, um trem local levará você até a segunda 
aldeia, Riomaggiore, para uma agradable parada para admirar toda suas belezas.
O passeio prosseguirá de barco até Monterosso, um antigo lugar de pescadores con-
siderado “a pérola das Cinque Terre”. Você terá tempo livre para desfrutar de um al-
moço típico da região de Ligúria.
Pela tarde saída até Vernazza, onde pode admirar e andar em seus características 
“carruggi” (ruas estreitas).
Depois da visita em Vernazza, se voltará até La Spezia em trem local, chegada e trasla-
do de retorno para Florença.

NOTAS: 
Devido a problemas técnicos e / ou logísticos, o itinerário pode ser modificado sem aviso prévio
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Tours em 
Privado de 

Milão

INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL

SAÌDAS 
ÀS 9:00 O ÀS 11:00 
(PELA TARDE ON 
REQUEST)

PONTO DE 
ENCONTRO 
EM HOTÉIS 
LOCALIZADOS NAS 
PROXIMIDADES 
DA PIAZZA SAN 
MARCO 
(OU  ENTRE AS 
DUAS COLUNAS 
LOCALIZADAS NA 
PIAZZA SAN MARCO)

DURAÇÃO
2 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 251,00  € 125,00  € 84,00  € 63,00  € 50,00  € 43,00  € 36,00 

Passeio a pé de Veneza

Visita o centro histórico da cidade e seus monumentos principais. 
Praça São Marco - Origens, história e descrição dos seus principais monumentos: 
Basílica de São Marco, Palácio Ducal, Campanário, Torre do Relógio e Procuratie. 
Santa Maria Formosa - História e anedotas desta maravilhosa e característica praça.
Campo Ss. Giovanni e Paolo - O “Panteão” de Veneza, a Grande Escola de Caridade.
A Casa de Marco Polo e o Teatro Malibran - Anedotas, história passada e recente se 
vivem em este maravilhoso canto de Veneza.
Ao final, se volta para Praça São Marco passando pelas “Mercerie”, conexão vital 
entre Rialto e São Marco, ruas principales onde pode passar o tempo livre e fazer as 
compras.

Um passeio ao ar livre pelos lugares mais característicos e impor-
tantes para a história de Veneza. Uma caminhada essencial para a 
compreensão de Veneza!
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INCLUI
GUIA 
PROFISSIONAL
BILHETES DE 
ENTRADA PARA A 
CATEDRAL DE SÃO 
MARCOS E A PALA 
D’ORO
SAÌDAS 
ÀS 9:00 O ÀS 11:00 
(PELA TARDE ON 
REQUEST)

BLACKOUT
OS DOMINGOS, 
AS FESTAS 
RELIGIOSAS E/OU  
EVENTOS 
ESPECIAIS
PONTO DE 
ENCONTRO 
EM HOTÉIS 
LOCALIZADOS NAS 
PROXIMIDADES 
DA PIAZZA SAN 
MARCO 
(OU  ENTRE AS 
DUAS COLUNAS 
LOCALIZADAS NA 
PIAZZA SAN MARCO)

DURAÇÃO
2 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 258,00 € 133,00 € 92,00 € 71,00 € 58,00 € 54,00 € 48,00

Basílica de Ouro

Neste tour guiado por uma pessoa licenciada segundo os requerimentos da Curia de 
Veneza, disfrutem da visita desta obra de arte bizantina, unica na Italia, tiveram o 
prazer de saborar os mosaicos dorados atraves de cenas biblicas explicadas por o guia 
local, juntamente com a história e os pormenores desta Basílica. Admirem o “Pala 
d’Oro”, exemplo dos bizantinos com milhões de preciosas pedras; disfrutem da vista 
do Tesouro, um esplendor da arte religiosa recolhida ao longo dos séculos.

Um tour guiado num dos edificios mais maestoso do mundo: a Cathe-
dral Dourada!
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INCLUI
PASSEIO DE 
GÔNDOLA EM 
PRIVADO (MÁXIMO 
DE 6 PESSOAS POR 
GÔNDOLA)

DURAÇÃO
35 MINUTOS  (INCLUI 
EMBARQUE E 
DESEMBARQUE)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 157,00  € 78,00  € 53,00  € 39,00  € 32,00  € 27,00  € 45,00 

Para reservas depois das 19:00, será aplicado um suplemento noturno
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 41,00  € 20,00  € 14,00  € 11,00  € 9,00  € 8,00  € 12,00 

Passeio em Gôndola  
e Lagoa de Veneza

A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de uma cidade construída na 
água é em gôndola! Uma experiência que você não pode perder! 
Deslizando pelo Grande Canal de Veneza e os canais menores, você será apresenta-
do aos esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que alinham as ruas 
líquidas da cidade. É possível embarcar de uma destas seguintes estações de gôndola: 
Danieli, Dogana ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmaremos o 
ponto de encontro.

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais carac-
terísticos de Veneza!

NOTAS: 
- Nenhuma explicaçao durante o passeio de gôndola em privado
- Não opera em caso de condições climáticas adversas ou eventos especiais
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INCLUI
PASSEIO PRIVADO 
DE GÔNDOLA COM 
MÚSICOS LOCAIS

DURAÇÃO
35 MINUTOS  (INCLUI 
EMBARQUE E 
DESEMBARQUE)

Para reservas depois das 19:00, será aplicado um suplemento noturno
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 79,00  € 39,00  € 27,00  € 19,00  € 32,00  € 27,00  € 23,00 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 403,00  € 202,00  € 135,00  € 101,00  € 162,00  € 135,00  € 115,00 

Serenata em Gôndola  
(passeio de gôndola e música)

Aproveite o encanto de Veneza em um passeio de gôndola privado de 35 minutos acom-
panhado de músicos locais, flutuando ao longo do fascinante Gran Canal! À medida 
que o seu gondolero canta serenatas com músicas italianas e expulsa os canais, veja 
os palácios, edifícios e barcos elegantes de Veneza. Sua rota inclui o cativante Canal 
Grande, bem como vários canais laterais atmosféricos. É possível embarcar de uma 
destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana ou Vallaresso, Bauer. Depend-
endo do seu hotel, reconfirmaremos o ponto de encontro.

Navegue pelos belos palácios e pontes de Veneza em um passeio de 
gôndola sugestivo e desfrute de uma serenata.

NOTAS: 
- Nenhuma explicaçao durante o passeio de gôndola em privado
- Os músicos são 1 cantor e 1 instrumentista. Eles devem ser calculados como 2 pax. As pessoas a bordo da gôndola 
com os músicos devem ter um máximo de 4 pessoas. Se a reserva tem mais de 4 pax, se deve reservar mais de 1 
gôndola. Até um máximo de 6 gôndolas, há apenas 1 gôndola com os músicos
- Não opera em caso de condições climáticas adversas ou eventos especiais
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INCLUI
TÁXI AQUÁTICO 
PRIVADO À  
(MAX 4 HORAS)
HOSTESS PRIVADA 
(MAX 4 HORAS)
 PONTO DE 
ENCONTRO 
EM HOTÉIS (SE 
LOCALIZADO NAS EM 
VENEZA ILHA)

DURAÇÃO
4 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.044,00  € 522,00  € 348,00  € 262,00  € 208,00  € 173,00  € 150,00 

Murano, Burano & Torcello 
Passeio de meio dia

Depois de atravessar a ilha de San Giorgio Maggiore, os Jardins Públicos, a ponta de 
Sant’Elena e a famosa estância balnear do lido, o barco chega a Murano, conhecido 
em todo o mundo pela indústria de vidro. Aqui você tem 40 minutos para visitar uma 
das fábricas e descobrir a magia do vidro. A segunda parada será na pitoresca ilha de 
Burano, famosa não só por seu laço, mas também pelas casas de pescadores pintadas 
em cores vivas. A parada durará cerca de 30 minutos. Depois de uma curta vela, você 
alcançará Torcello, o primeiro centro de civilização da lagoa. Somente a Catedral com 
seus magníficos mosaicos e a igreja de Santa Fosca permanece como o testemunho 
de sua antiga glória. Esta parada dura cerca de 30 minutos. Então, o barco fará o seu 
caminho de volta para a Praça de São Marcos.

Explore as ilhas famosas da lagoa de Veneza! Você assistirá o tra-
balho do vidro em Murano, comprará rendas artesanal em Burano e 
visitará a primeira igreja de Veneza na tranqüila ilha de Torcello.

NOTAS: 
- Não opera em caso de condições climáticas adversas ou eventos especiais
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Tour 
Privados  
em Milão

INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA À 
SUA DISPOSIÇÃO 
POR UM PERÍODO 
MÁXIMO DE 4 
HORAS

DURAÇÃO
4 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 273,00  € 137,00  € 105,00  € 79,00  € 65,00  € 53,00  € 62,00 

Informe-nos sobre suas preferências e sobre o tipo de serviço que você precisa e nós 
cuidaremos do resto! Desfrute de um passeio panorâmico da cidade de Milão com o 
seu condutor pessoal privado de língua inglesa à sua disposição por 4 horas. O condu-
tor vai esperar por você no lobby do seu hotel e daí você iniciará sua visita pela cidade. 
O Duomo, o Castelo de Sforza, as Colunas di San Lorenzo, a Ópera da Scala são ap-
enas alguns dos muitos locais interessantes que se podem descobrir com este pas-
seio. A Galeria Vittorio Emanuele e o distrito da moda são os principais destinos para 
um passeio de compras bem organizado! Seu condutor também ficará feliz em sugerir 
bons restaurantes e cafés de acordo com suas necessidades. Altamente recomenda-
do é o aperitivo na glamourosa área de Navigli, conhecida pela sua alegre vida noturna.

Descubra a capital mundial da moda e do design com um condutor 
privado na sua total disposição!

p1 Visita de meio dia de Milão 
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INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE FALA 
INGLESA 
BILHETES PARA O 
FERRY
BILHETES DE 
ENTRADA E VISITA 
COM GUIA DE FALA 
INGLESA A VILLA 
BALBIANELLO

DURAÇÃO
8 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 887,00  € 460,00  € 349,00  € 271,00  € 243,00  € 207,00  € 197,00 

O dia começará com o condutor que vai esperar por você no lobby do seu hotel. Dentro 
de uma hora, você chegará ao Lago de Como pasando pela estrada panorâmica do 
lago SS 340 até sua primeira parada: Villa Balbianello. Você vai fazer uma visita guiada 
da Villa em frente à bela costa do lago.
A propriedade foi detida pelo explorador italiano e filantropo Guido Monzino, que doou 
o prédio e os jardins à FAI (Fundação ambiental Italiana). A Villa agora abriga um mu-
seu extremamente lindo, rico e completo das expedições de Monzino e também in-
clui muitas obras de arte de sua coleção. Mais recentemente, a propriedade foi usada 
como cenário para os filmes James Bond: Casino Royale e Star Wars: II. Você proced-
erá então com um passeio de ferry que chega à famosa cidade de Bellagio. Depois 
disso, você poderà desfrutar de uma hora livre para o almoço nessa cidade com um 
panorama deslumbrante, comprar em lojas de classe mundial e admirar a arquitetura 
secular.
Após o almoço, o passeio terminará com seu condutor que os levará de volta ao seu 
hotel em Milão.

Descubra a beleza do Lago de Como com suas vistas espectaculares,
a fascinante cidade de Bellagio e suas autênticas vilas com esta ex-
cursão de dia inteiro de Milão!

p2Excursões
e atividades

fora
de Milão

Visita de dia inteiro  
ao Lago de Como de Milão
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INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
BILHETES PARA O 
FERRY

DURAÇÃO
9 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 836,00  € 418,00  € 310,00  € 233,00  € 207,00  € 172,00  € 164,00 

O passeio começará com o seu condutor privado que o recolherá no seu hotel em 
Milão e depois de 1,5 horas de carro, você chegará a Stresa, nossa primeira parada.
A partir daí, chegará às duas Ilhas Borromeo com um táxi aquático: Isola Bella e a 
Ilha dos Pescadores. Isola Bella (Ilha bonita) hospeda o Palácio Borromeo, uma das 
residências familiares construídas em 1630. O edifício tem um jardim único de estilo 
italiano, visitado por milhares de pessoas por ano, por sua elegância em formações 
geométricas. O táxi aquático irá levá-lo até a Ilha dos Pescadores, onde você pode 
desfrutar de tempo libere para almoçar em um dos restaurantes familiares, com vista 
para o lago. Após o almoço, o passeio procederá com uma viagem de ferry para o lado 
oposto do lago, de Verbania a Laveno.
Se o tempo o perimitrá, depois de um passeio de carro muito curto chegará ao ere-
mitério de Santa Caterina del Sasso, um mosteiro do século XIV situado no lado ro-
choso oriental do Lago. A visita do mosteiro exige uma caminhada de 15 minutos ou, 
em alternativa, há um serviço de elevador muito barato. O passeio terminará com uma 
viagem de volta para o seu hotel em Milão.

Escapa da cidade, em menos de duas horas você chegará a um dos mais 
belos lagos da Itália e da Europa, o Lago Maggiore com seu charme 
antigo, elegância e beleza sem tempo!
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INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
BILHETES PARA O 
ÔNIBUS SHUTTLE

DURAÇÃO
10 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 939,00  € 470,00  € 332,00  € 249,00  € 211,00  € 175,00  € 164,00 

O passeio começará com o seu condutor privado que o recolherá no seu hotel em Milão. Depois 
de uma viagem de 2,5 horas você alcançará a Sirmione del Garda, nossa primeira parada.
O nome Sirmione vem de “syrma” que significa “cauda” ou “trem”. Está localizado numa penín-
sula estreita de 4 km de extensão, ao sul do Lago de Garda. Sua beleza natural tem sido admi-
rada e celebrada desde a antiguidade. Aqui você poderà visitar as impressionantes ruínas em 
“as Grutas de Catulo” e a Fortaleza Scaligera.
A cidade também é famosa pela sua água termica, com origens meteóricas. Depois de algum 
tempo livre na cidade, em uma caminhada de 15 minutos, você poderà chegar às Grutas de Ca-
tulo, situadas numa posição esplêndida e panorâmica na área de um parque arqueológico, logo 
após o Antiquário, onde são colocados os achados da villa original. A visita às Grutas de Catulo 
tem um profundo valor tanto para o interesse arqueológico quanto para o belo panorama que 
você pode ter a partir daí.
Depois disso, você vai ter algum tempo livre para almoçar em um dos bons restaurantes locais 
em Sirmione.
O próximo passo, juntamente com o seu condutor, è a visita ao Santuário de Madonna da Coro-
na, um lugar de silêncio e meditação, estendido entre o céu e a terra, no coração das rochas de 
Baldo, sobrevoando o rio Adige. Completamente esculpida nas Montanhas da Vale do Adige, o 
Santuário toma o seu nome pela forma coroada das montanhas que o cercam.
Você poderà alcançar o Santuário por 1540 etapas de escada de pedra ou por um serviço de 
transporte local.
Após a visita, seu condutor o levará de volta ao seu hotel em Milão.

Não perca o famoso Lago Garda, o maior lago italiano, a duas horas 
de carro, você pode alcançá-lo de Milão e descobrir o seu calor, 
elegância e paisagens infinitas.

p4Excursão de dia inteiro  
ao Lago Maggiore de Milão

Excursão de dia inteiro  
ao Lago Garda de Milão 
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INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
BILHETES PARA O 
FERRY

DURAÇÃO
8 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 971,00  € 436,00  € 311,00  € 234,00  € 197,00  € 165,00  € 151,00 

Seu dia começará com o traslado a partir do lobby do seu hotel. Você alcançará a 
cidade de Stresa, nossa primeira parada, após uma viagem de 1,5 horas. A partir daí, 
depois de um passeio a pé da cidade velha por conta própria, juntamente com o seu 
condutor privado, alcançará a bela e “secreta” cidade de Mergozzo, em frente ao lago 
homônimo, onde você pode desfrutar de algum tempo livre para passear e provar um 
Café italiano autêntico em um dos cafés familiares, com vista para o lago.
Depois disso, o passeio procederá com uma viagem em carro para o Lago Orta San Gi-
ulio, selecionado como uma das mais belas aldeias italianas com patrimônio de quali-
dade, por ‘I borghi più belli d’Italia’.
Lá, você pode desfrutar de algum tempo livre para almoçar e passear por conta própria, 
depois disso, usando um serviço de táxi aquático, você poderá visitar um dos locais 
mais notáveis de Orta: a Ilha de San Giulio, localizada apenas na frente da cidade. Uma 
ilha pequena de 275 por 140 metros que hospeda um mosteiro beneditino e apenas al-
guns outros edifícios antigos.
Após a sua visita à ilha, o passeio terminará com a transferência para o seu hotel em 
Milão.

Fora das ruas turisticas, divirta-se numa excursão de dia inteiro ao 
elegante e encantador Lago Maggiore e ao pitoresco Lago Orta.

p5

INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 

DURAÇÃO
9 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 860,00  € 430,00  € 319,00  € 239,00  € 211,00  € 177,00  € 167,00 

O passeio começará com o seu condutor privado que o recolherá no seu hotel em 
Milão. Depois de uma viagem de 1,5 horas, você alcançará Lugano, a cidade mais im-
portante da região de língua italiana da Suíça.
Lá, você poderà desfrutar de algum tempo livre à sua disposição para fazer compras, 
um brunch ou simplesmente passear pelas ruas pequenas da cidade velha.
Deixando Lugano, com seu condutor privado, chegará à cidade de Locarno, no ponto 
mais ao norte do Lago Maggiore, no cantão suíço do Ticino, pouco antes dos Alpes.
Em Locarno, você poderà desfrutar do seu tempo livre para almoçar ou relaxar-se em 
um dos cafés antes de se dirigir para o sul, de volta para a Itália ao longo da estrada 
costeira no lago.
O passeio passará pela elegante e popular cidade de Stresa, famosa por enfrentar as 
três Ilhas Borromeu, e que conserva um autêntico charme iniciado do início dos 900. 
Por isso é considerada a cidade da “La Dolce Vita” no Lago Maggiore.
O passeio terminará com uma transferência de volta para o seu hotel em Milão.

Vamos descobrir dois dos mais belos lagos da Itália e da Europa, o 
Lago Lugano com a sua história suíça e italiana e o Lago Maggiore 
com o seu charme antigo, elegância e beleza atemporal.

p6Excursão de dia inteiro ao Lago 
Orta e ao Lago Maggiore de Milão

 Excursão de dia inteiro ao Lago 
Lugano e ao Lago Maggiore de Milão
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INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
GUIA LOCAL 
PROFISSIONAL A 
SUA DISPOSIÇÃO 
PARA MAXIMO 4 
HORAS
BILHETES DE 
ENTRADA A 
ARENA E A TORRE 
LAMBERTI

DURAÇÃO
9 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.379,00  € 704,00  € 498,00  € 381,00  € 323,00  € 275,00  € 317,00 

Deixando Milão, você alcançará Verona depois de duas horas de carro. À sua chegada, irá rece-
bê-lo com seu charme antigo. A cidade não é somente o cenário da tragédia de Shakespeare, 
mas também foi declarada pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Estabeleceu suas origens 
na era romana, e tem dois milênios de história. Verona não é muito grande e pode ser visitado 
em um dia. Com o seu guia local de fala portuguesa, você descobrirá com um encantador pas-
seio a pé os principais locais e as áreas pedestres do centro histórico da cidade.
O monumento mais famoso é a Arena, construída durante o primeiro século DC, é o símbolo 
da cidade. Você poderà desfrutar da visita dentro da arena, onde seu guia permitirá que você 
aprenda sobre sua origem antiga e como ela foi usada durante os séculos. Passando pelo portão 
romano do Borsari, você alcançará o centro histórico da cidade e depois alcançará a Torre Lam-
berti na Piazza delle Erbe, o antigo foro romano. A torre foi construída pela importante família 
Lamberti durante o século 11. Ao lado da Piazza delle Erbe, você encontrará Piazza dei Signori, 
conhecida também como Piazza Dante por causa da presença da estátua de Dante Alighie-
ri no meio dela. A praça é cercada por edifícios monumentais ligados por arcos e loggias. O 
próximo importante ponto de interesse é a Catedral de Maria Matricolare, que é a principal 
igreja da cidade e um excelente exemplo da arquitetura românica. Aqui você pode encontrar a 
obra-prima de Tiziano: A Assunção da Virgem. A visita continua pela casa de Julieta, onde você 
poderà admirar a famosa varanda e a estátua de bronze da Julieta (que você deve tocar para 
a boa sorte!). Logo após a sua visita guiada, você terá algum tempo livre para fazer compras e 
saborear alguns dos pratos locais para o almoço. Também gostaremos de lhe sugerir alguns dos 
melhores restaurantes e cafés.
Após o almoço, seu condutor privado irá levá-lo de volta ao seu hotel de Milão.

Não perça a oportunidade de visitar Verona com esta excursão de 
um dia de Milão! Apenas algumas cidades do mundo podem ser tão 
românticas como a cidade de Romeu e Julieta!

p7

INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
GUIA LOCAL 
PROFISSIONAL A 
SUA DISPOSIÇÃO 
PARA MAXIMO 5 
HORAS
BILHETES PARA O 
FERRY

DURAÇÃO
10 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.344,00  € 672,00  € 480,00  € 360,00  € 305,00  € 255,00  € 239,00 

Depois de 2 horas de carro, você chegará em Génova. Depois de sua visita a Gênova, 
você conhecerá seu guia privado para um passeio pela cidade. Saindo de Génova, com 
o seu condutor privado e seu guia privado, você vai seguir em direção “leste”, ao longo 
da estrada costeira, alcançando a bela e pacífica vila de Camogli, conhecida pelos 
pescadores,sua macarrão típico e biscoitos feitos a mão, se O tempo permite que você 
possa desfrutar de uma pausa para o café e alguns passeios locais.
Mais tarde, você vai continuar a Santa Margherita Ligure. Depois disso, em alguns 
minutos, você alcança uma última e mais importante cidade da área, Portofino. Se 
as condições climáticas o permitrem, uma transferência de Santa Margherita Ligure 
para Portofino será operada por táxi aquático, de outra forma, em carro, onde uma 
vista deslumbrante da baía será apreciada durante a condução, na estrada cênica.
Em Portofino você terá algum tempo livre, para almoçar com a guia, desfrutando de 
um bom almoço com comida regional e vinho local.
Deixando Portofino, de carro, com seu condutor o regresso a Milão, serà na tarde.

Descubra a Riviera italiana nesta viagem de um dia para as famosas 
cidades de Portofino e Santa Margherita, diretamente de Milão!

p8Excursão de dia inteiro  
a Verona de Milão

Excursão de dia inteiro  
a Genova e Portofino de Milão
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INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
GUIA LOCAL 
PROFISSIONAL A 
SUA DISPOSIÇÃO 
PARA MAXIMO 4 
HORAS
BILHETES DE FERRY 
O TREM

DURAÇÃO
11 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.496,00  € 748,00  € 547,00  € 411,00  € 357,00  € 297,00  € 277,00 

O passeio começará com o seu condutor privado que o recolherá no seu hotel em 
Milão. Depois de uma viagem de 3,5 horas, você alcançará Monterosso, o primeiro das 
“Cinco Terras”, a saber, ‘Cinque Terre’. Após a chegada em Monterosso, você encon-
trará seu guia privado licenciado que o levará a esta bela cidade. De Monterosso, você 
partirá em um barco para Vernazza (se as condições do mar e do tempo o permitirem 
- o serviço não funciona durante o período de outono-inverno) em caso contrário, o 
transporte será feito por trens locais. Aproveite a vista das aldeias pastel, da cidade 
empoleirada de Corniglia e do litoral deslumbrante, de barco ou de trem, a sua próxima 
parada será a bela cidade de Manarola, cercada por exuberantes colinas verdes, onde 
oliveiras e vinhas são protagonistas. Em seguida, você continuará com uma hora livre 
para almoçar, onde poderá saborear os pratos locais e o vinho branco local único de 
Sciacchetrà. Após o almoço, você chegará a nossa última parada, a vila de Riomag-
giore e suas pitorescas casas costeiras com vistas maravilhosas. O passeio terminará 
com a transferência para o seu hotel em Milão.

Descubra a Riviera italiana nesta viagem de um dia para as belas 
Cinque Terre de Milão e visite as maravilhosas aldeias de Monter-
osso, Vernazza, Manarola e Riomaggiore.

p9

INCLUI
TRANSPORTE COM 
CONDUTOR DE 
FALA INGLESA 
VISITA DA 
VINHERIA
DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS

DURAÇÃO
8 HORAS 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

 € 1.063,00  € 532,00  € 377,00  € 283,00  € 241,00  € 201,00  € 184,00 

Juntamente com o seu condutor privado, você vai sair de Milão pela manhã e chegar à 
adega em algumas horas. Este passeio inclui uma visita privada exclusiva da vinha, os 
edifícios vinícolas e a cave de reserva subterrânea (fechadas ao público), completada 
com uma sofisticada degustação de vinhos, com um sommelier profissional. O guia irá 
levá-lo aos lugares onde todos os processos de fabricação ocorrem, explicando você 
passo a passo a magia por trás desse vinho. Depois da visita a vinha, a visita guiada 
continua dentro dos subterrâneos do edifício: a cúpula onde os túneis se ramificam 
para armazenar o vinho Franciacorta e refinando seus melhores vinhos. As caves da 
reserva são construídas 17 metros abaixo do solo. Três notas diferentes deste vinho 
incrível serão oferecidas para que você para que você possa saborear o real sabor 
italiano. Após a visita de duas horas e a degustação dos vinhos, sugerimos alguns 
restaurantes selecionados onde você poderà almoçar, então você terá a chance de 
experimentar a comida local e saborear os melhores vinhos de Franciacorta: branco e 
vermelho. Após o almoço e algum tempo livre à sua disposição, você deixará a região 
voltando para Milão junto com seu condutor privado.

Descubra o vinicultor mais exclusivo da região vinícola de Franci-
acorta!

p10Excursão de dia inteiro  
as Cinque Terre de Milão 

Excursão de dia inteiro na região  
vinícola de  Franciacorta Wine de Milão
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Notas Notas
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Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer 
alvo de individuais e grupos. Uma escolha varia de servi-
ços para visitar as cidades e outras locações, com aten-
ção especial na gastronomia regional e a cultura. Uma 
grande organização equipada de flexibilidade e atenção 
para os clientes.

História

Carrani Tours começa em 1925 com uma 
idéia brilhante do fundador, Benedetto De 
Angelis. A ideia era dar uma estrutura es-
tável 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 Carra-
ni 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 funcio-
nários

Carrani Tours 
propõe varias e 
ampalas ofertas 
para toda a Itália

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 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).

O nosso equipo 
fica a disposição 
para encontrar a 
melhor opção

SALES,  
PRODUCT 

AND HOTEL 
CONTRACTS

Sales 
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Batocchi
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Cicconetti
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President & 
Owner
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Manager

Paolo  
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Chiara  
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 
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Manager
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salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
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Web & 
New Technologies

Martin  
Tartara
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CHECK  
THE NEWS

HIGH SEASON 2019

Regular guaranteed departures to discover 
Italy at its best!

Several travelling options from 3 nights to 
16 nights

Iconic cities like Rome, Florence and Ven-
ice; the Tuscany Wine Region; the North 
Lakes Region; the wonderful South with 
Sorrentine Coast, Sicily and Apulia

Selected Hotels & typical Italian meals

We work only with the best licensed 
Guides: quality assured!

Our top sold Fantasia are guaranteed in 
English only

All our tours are organized directly by us

NEW ESCORTED TOUR:  
SMALL GROUP - FANTASIA OF PUGLIA! 
SLOW TRAVEL!

fully escorted tours of italy

ENGLISH
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HIGH SEASON 2019 ENGLISH

Design your Italian journey  
connecting your favourite 
cities by train!

Mix & Match your  
Italian city breaks

IN COLLABORATION  WITH

Descubra novas ideias para suas 
viagens. Dê uma olhada no nosso 
Fantasia e Em Trem

Private Tours & Shore Excursion
premium


