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Passeios em grupos 
nos arredores de 
Nápoles (Pompéia, 
Capri, Sorrento) para 
quem deseja descobrir 
o património cultural 
e a gastronomia local, 
evitando a fila nas 
entradas de museus 
e sítios culturais, 
acompanhados por 
guias turísticas locais 
licenciadas.

ALTA TEMPORADA 2020
PORTUGUÊS

EXCURSÕES 
E VISITAS

nápoles
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Porque os tours de Nápoles são unico  
e amado por os clientes?

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

Todos nossos serviços se realizam com um mínimo 
de 2 participantes.Saídas garantidas

Excursões fora de Nápoles
Aproveitamos de onibuses gran turismo para atingir 
as maravilhas de Itália de forma veloz, cômodo e eco-
nômico.

Guías locaís e pessoal experto Todos nossos guias e assistentes são seletos em 
base à profissionalismo, experiência e cordialidade.

Falamos o seu idioma Toda a nossa oferta se efetua em Espanhol, Inglês e 
Francês.

�e Italian Dmc�e Italian Dmc
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Carrani Tours                                                          
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Alta Temporada 2020
Válido de 1 Abril até 31 Outubro 2020

todas as tarifas são por pessoa
todos os tours requerem um mínimo de 2 participantes

Penalidades:
Até 4 dias antes da saída não serà reconhecido algum reembolso
A partir de 3 dias ou no show: 100% gastos 

Condições para crianças (necessário apresentar documentos que 
comprove a idade das crianças):
Serão comunicadas no momento da reserva.

Informações úteis antes de reservar 
nossos passeios ÍNDICE DOS TOURS

Modalidade de trabalho .....................................................................................18

Contate-nos ........................................................................................................19

NÁPOLES E SUAS ARREDORES

1 AM Pompéia ........................................................................................7

2 AM Nápoles  ........................................................................................8

3 FD Dia inteiro de visita a Pompéia & Vesúvio ...................................9

4 FD Dia inteiro de visita a Pompéia e Sorrento ...............................10

5 FD Ilha de Capri com Gruta Azul ....................................................11

6 PM  Meio dia de visita ao Vesúvio  ....................................................12

7 AM Meio dia de visita a Nápoles e Pompéia ....................................13

8 AM  Meio dia de visita aos Campos Flégreos  TBA ........................14

9 FD Nápoles, Pompéia e Vesúvio ......................................................15

10 FD Nápoles, Pompéia e Sorrento ....................................................16 

11 FD Positano e la Costa Amalfitana .................................................17
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Nápoles e suas arredores
Pompéia

Visite o Patrimonio Mundial da UNESCO em Pompéia e aprenda como era a vida de 
uma cidade Romana.

ONDE
RUÍNAS DE POMPÉIA

INCLUI
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 10:00

PICK-UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 3 HORAS E 30 
MINUTOS APROX.

Saída desde o hotel às 10h00 com destino a Pompéia para visitar as ruínas antigas 
de uma cidade romana. O guia turístico irá mostrar os lugares mais fascinantes 
como o Fórum, Banhos Termais, a Casa dos Vettii e o “Lupanar” queimados pelas 
cinzas vulcânicas e lapilli durante a erupção em 79 D.C. Retorno ao hotel em Ná-
poles por volta das 13h30.

1 AM

69€
PESSOA 
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Dia inteiro de visita a  
Pompéia e Vesúvio Nápoles

Explore as fascinantes e antigas ruínas de Pompéia, com um guia local, faça uma 
caminhada ao topo do Mt. Vesúvio para ver a cratera.  

A melhor maneira de ter uma visão completa de Nápoles desde o centro ate a região 
panoramica em um curto período de tempo.

ONDE
NÁPOLES - CENTRO DA CIDADE 
CATEDRAL
POSILLIPO

INCLUI
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8:15

NO OPERA
15 AGOSTO E 19 SETEMBRO

PICK-UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 2 HORAS 
APROX.

ONDE
RUÍNAS DE POMPÉIA
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO 

INCLUI
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA
ALMOÇO COM PIZZA E BEBIDAS

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 10:00

NO OPERA
13 ABRIL

PICK-UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 7 HORAS 
APROX.

Saída do hotel por volta das 10h00 em direção a Pompéia. Visita as escavações 
onde o guia irá mostrar os lugares mais fascinantes como o Fórum, Banhos Ter-
mais, a Casa dos Vettii e o “Lupanar” queimados pelas cinzas vulcânicas e lapilli 
durante a erupção em 79 D.C. Almoço incluindo pizza e bebidas. Em seguida 
saída até a Torre del Greco, passando pelo Parque Nacional do Vesúvio à 1.000 
metros de altitude. Desde o estacionamento caminhe ao topo do unico vulcão 
ainda ativo da Europa Continental. Caminhe ao redor da cratera à 1.200 metros 
para ver a encantadora Baía de Nápoles de leste a oeste. Retorno ao hotel em 
Nápoles por volta das 17h00.

Saída desde o hotel, porto ou estação central por volta das 8h15 em micro-ônibus, 
para uma visita de aproximadamente 2 horas em pequenos grupos acompanhado 
de um guia profissional. Parada na Catedral para visitar o tesouro da Capela e a 
Basílica de Santa Restituta. O passeio continua pela Plaza del Municipio, onde se 
encontra a imponente fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar 
à área de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, de onde 
se pode desfrutar uma das melhores vista da cidade e do golfo. Terminamos na 
Praça do Plebiscito, onde é possível ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja 
de S. Francisco de Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro San 
Carlo. O passeio terminará no centro da cidade às 10:20 aprox.

3
 FD

2 
AM

103€
PESSOA 

 

34,50€
PESSOA 
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*Dependendo das condições meteorológicas se não for possível visitar a Gruta Azul, ele será 
substituída com o tour as “Faraglioni”

Ilha de Capri com Gruta AzulDia inteiro de visita a  
Pompéia e Sorrento

Tenha um dia inesquecível fazendo um passeio com guia acompanhante até a Ilha de 
Capri. Nosso passeio inclui a visita à famosa Gruta Azul!

Visite a antiga cidade romana de Pompéia, desfrute da deslumbrante paisagem cos-
teira e caminhe pelas estreitas ruas de Sorrento.

ONDE
CAPRI 
ANACAPRI
BLUE GROTTO

INCLUI
TRANSPORTE NA ILHA
GUÍA LOCAL
GRUTA AZUL*
BILHETES DO FERRY DE IDA E VOLTA DE 
NÁPOLES PARA CAPRI
ALMOÇO  (BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS)

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 10:35 DE 15 DE MAIO ATÉ 15 
DE OUTUBRO

MEETING POINT
10:00 /10:15 AO MUELLE BEVERELLO EM 
FRENTE À CAFETERIA “PIC NIC”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ALEMÃO E 
FRANCÊS (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 8 HORAS 
APROX. AO MUELLE BEVERELLO

ONDE
RUÍNAS DE POMPÉIA
SORRENTO - LITORAL E CIDADE

INCLUI
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA
ALMOÇO COM PIZZA E BEBIDAS

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 10:00 EXCETO SÁBADOS E 
DOMINGOS

NO OPERA
13/25 ABRIL, 1 MAIO, 2 JUNHO  
E 15 AGOSTO

PICK-UP 
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 7 HORAS 
APROX.

Se você gosta do mar, do sol, da natureza e da vida noturna, descubra uma das 
ilhas mais fascinante do mundo: Capri. Este pequeno tesouro do Mediterrâneo ira 
te surpreender com suas cores, lojas de artesanato e  boutiques de luxo. Tenha 
um maravilhoso dia nesta incrível excursão.

Saída desde o local solicitado às 10h00 e saída em direção a Pompéia para explo-
rar um dos lugares mais fascinantes aos arredores de Nápoles, sob o acompa-
nhamento de um guia profissional. Na época romana Pompéia era uma cidade 
rica e populosa, cheia de edifícios públicos e privados. Em um dia de verão em 79 
D.C., a cidade inteira e cerca de 20.000 de seus habitantes foram enterrados sob 
toneladas de cinzas e pomes por causa de uma violenta explosão do Mt. Vesúvio. 
Uma chuva de cinza muito fina foi depositada em todos os lugares, a uma profun-
didade de mais de seis metros, envolvendo e aderindo às formas dos corpos e das 
suas roupas. Quase 2.000 anos mais tarde, você tem a oportunidade de descobrir 
a vida cotidiana da época Imperial e imaginar o pânico das pessoas antes que a 
cidade tão desastrosamente foi enterrada. Em uma caminhada, seu guia irá mos-
trar-lhe fascinantes lugares tais como o Fórum, Banhos Termais, o “Lupanar” e a 
Casa dos Vettii com belos afrescos. Após a visita breve parada para o almoço e 
saída em direção a Costa Sorrentina. Será possível admirar durante o caminho, 
o Castelo Medieval do qual o nome da famosa cidade Castellammare di Stabia 
é inspirada, as pequenas e encantadoras de Vico Equense e Seiano e a típica 
vegetação mediterrânica cheia de limoeiros e laranjeiras. Parada no mirante em 
Meta di Sorrento para admirar a maravilhosa baía com vista para o mar. Parada 
em Sorrento para uma breve visita da cidade (cerca de uma hora). O guia irá mos-
trar-lhe os mais renomados lugares caminhando através das estreitas ruas cheias 
de lojas e escritórios, na medida em que um dos lugares mais cênico de Sorrento: 
o chamado Villa Comunale de onde é possível admirar as belezas dos campos de 
golfe até Punta Campanella e a ilha de Capri e imortalizar o deslumbrante cená-
rio. Retorno a  Nápoles por volta das 17h00.

5 
FD

4 
FD 

97,50€
PESSOA 

 

138€
PESSOA 

GRATIS 0-2 ANOS
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Meio dia de visita a  
Nápoles e Pompéia Meio dia de visita ao Vesúvio

Desfrute do melhor do Sul da Itália nesta visita de meio dia á Nápoles e Pompéia.Viagem ao topo do único vulcão ativo da Europa Continental e tenha panoramas des-
lumbrantes da Baía e do Golfo de Nápoles.

ONDE
NÁPOLES - CENTRO DA CIDADE
CATEDRAL
POSILIPPO
RUÍNAS DE POMPÉIA 

INCLUI
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8:15

NO OPERA
15 AGOSTO E 19 SETEMBRO

PICK-UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 5 HORAS 
APROX.

ONDE
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

INCLUI
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA
ALMOÇO COM PIZZA E BEBIDAS

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 12:30

NO OPERA
13 ABRIL, 15 AGOSTO E 19 SETEMBRO

PICK-UP 
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 5 HORAS 
APROX.

Saída desde o hotel às 8h15 para uma visita de aproximadamente 2 horas pela 
cidade de Nápoles. Parada na Catedral para visitar o tesouro da Capela e a Ba-
sílica de Santa Restituta. O passeio continua pela Plaza del Municipio, onde se 
encontra a imponente fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar 
à área de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, de onde 
se pode desfrutar uma das melhores vista da cidade e do golfo. Terminamos na 
Praça do Plebiscito, onde é possível ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja 
de S. Francisco de Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro San 
Carlo. Em seguida saída com destino a Pompéia para visitar as ruínas antigas 
de uma cidade romana. O guia turístico irá mostrar os lugares mais fascinantes 
como o Fórum, Banhos Termais, a Casa dos Vettii e o “Lupanar” queimados pelas 
cinzas vulcânicas e lapilli durante a erupção em 79 D.C. Retorno ao hotel em Ná-
poles por volta das 13h30.

Saída do hotel às 12h30 e traslado até Pompéia. Encontro com o guia turístico. 
Tempo para almoço, incluindo pizza e bebidas. Em seguida saída até a Torre del 
Greco, passando pelo Parque Nacional do Vesúvio aos 1.000 metros de altitude. 
Desde o estacionamento caminhe ao topo do único vulcão ainda ativo da Europa 
Continental. Caminhe ao redor da cratera aos 1.200 metros de altitude para ver a 
encantadora Baía de Nápoles de leste a oeste. Retorno ao hotel em Nápoles por 
volta das 17h30. 

7
 AM

6 
PM

69€
PESSOA 

 

80€
PESSOA 
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Nápoles, Pompéia e VesúvioMeio dia de visita aos  
Campos Flégreos TBA 

Explore a história, a natureza e os parques arqueológicos da paisagem vulcânica da 
Campânia.

Visite os lugares mais fascinantes do Sul da Itália com esta excursão de dia inteiro: a 
cidade de Nápoles, as famosas ruínas de Pompeia e o Vesúvio!

ONDE
NÁPOLES - CENTRO DA CIDADE
RUÍNAS DE POMPÉIA
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO 

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA
ALMOÇO COM PIZZA E BEBIDAS

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8:15

NO OPERA
13 ABRIL, 15 AGOSTO E 19 SETEMBRO

PICK-UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 9 HORAS 
APROX.

ONDE

POZZUOLI ÁREA

INCLUI
TRANSPORTE
BILHETES DE ENTRADA

SAÍDAS
TBA

PICK-UP
TBA

O TOUR TERMINA APÓS 5 HORAS 
APROX.

Saída desde o hotel às 8h15 com destino a Solfatara de Pozzuoli, um exemplo 
perfeito de uma área Vulcânica. A cratera fornece uma exibição de colunas vulcâ-
nicas de lama fervente e fumaça com um cheiro forte de enxofre. Em seguida ve-
remos o Anfiteatro Flavio, o mais importante registro de Puteoli durante a Roma 
Imperial. A atração da arena é representada pela organização extraordinária da 
rede subterrânea de túneis. Depois disso, haverá uma breve parada no Serapi, 
um Templo localizado no centro de Pozzuoli e então passaremos pelo Arco Felice, 
a majestosa entrada da cidade antiga. Em seguida saída com destino a Acrópole 
de Cumae com a Caverna da Sibila e seus templos. Retorno a Nápoles por volta 
das 13h15.

9 
FD

8
 AM

Saída desde o hotel às 8h15 para uma visita de aproximadamente 2 horas pela ci-
dade de Nápoles. Parada na Catedral para visitar o tesouro da Capela e a Basílica 
de Santa Restituta. O passeio continua pela Plaza del Municipio, onde se encon-
tra a imponente fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar à área 
de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, de onde se pode 
desfrutar uma das melhores vista da cidade e do golfo. Terminamos na Praça do 
Plebiscito, onde é possível ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja de S. 
Francisco de Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro San Car-
lo. Em seguida saída com destino a Pompéia. Visita as escavações onde o guia irá 
mostrar os lugares mais fascinantes como o Fórum, Banhos Termais, a Casa dos 
Vettii e o “Lupanar” queimados pelas cinzas vulcânicas e lapilli durante a erupção 
em 79 D.C. Almoço incluindo pizza e bebidas. Continuação até a Torre del Greco, 
passando pelo Parque Nacional do Vesúvio à 1.000 metros de altitude. Desde o 
estacionamento caminhe ao topo do unico vulcão ainda ativo da Europa Conti-
nental. Caminhe ao redor da cratera à 1.200 metros para ver a encantadora Baía 
de Nápoles de leste a oeste. Retorno ao hotel em Nápoles por volta das 17h00.

TBA€
PESSOA 

114,50€
PESSOA 
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Nápoles, Pompéia e Sorrento Positano e Costa Amalfitana 

O melhor do Sul em um dia: Nápoles do centro até a área panorâmica em um curto 
espaço de tempo, as antigas ruínas de Pompéia, Patrimônio Mundial pela UNESCO e 
Sorrento com suas ruas estreitas e suas deslumbrantes paisagem costeiros!

Enamore-se delos melhores litorais da Itália! Faça uma pausa para visitar Positano e 
Amalfi: as mais belas aldeias do sul da Itália!

ONDE
NÁPOLES - CENTRO DA CIDADE
RUÍNAS DE POMPÉIA
SORRENTO - LITORAL E CIDADE

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA
ALMOÇO COM PIZZA E BEBIDAS

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8:15 EXCETO SÁBADOS E 
DOMINGOS

NO OPERA
13/25 ABRIL, 1 MAIO, 2 JUNHO,  
15 AGOSTO E 19 SETEMBRO

PICK-UP 
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA APÓS 9 HORAS 
APROX.

ONDE
POSITANO
COSTA AMALFITANA

INCLUI
ASSISTÊNCIA DURANTE A EXCURSÃO
MINIVAN À DISPOSIÇÃO PARA VISITAR 
POSITANO E AMALFI DA ESTAÇÃO DE 
TREM DE NAPOLI CENTRALE
MOTORISTA DE FALA INGLÊSA

SAÍDAS
SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, 
QUINTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS ÀS  
10:00 

MEETING POINT
9:45 EM FRENTE DA ENTRADA DO 
STARHOTELS TERMINUS (PIAZZA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 91)

IDIOMAS
TODOS OS DIAS  - INGLÊS (MÍNIMO 2 
PARTICIPANTES)
QUINTAS-FEIRAS  - INGLÊS E ESPANHOL 
(MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

O TOUR TERMINA A ESTAÇÃO DE TREM 
DE NAPOLI CENTRALE

Saída desde o hotel às 8h15 para uma visita de aproximadamente 2 horas pela cidade de 
Nápoles. Parada na Catedral para visitar o tesouro da Capela e a Basílica de Santa Resti-
tuta. O passeio continua pela Plaza del Municipio, onde se encontra a imponente fortaleza 
da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar à área de Posillipo com uma parada no 
terraço da igreja de S. Antonio, de onde se pode desfrutar uma das melhores vista da ci-
dade e do golfo. Terminamos na Praça do Plebiscito, onde é possível ver de fora o Palácio 
Real, a esplêndida igreja de S. Francisco de Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umber-
to I e o teatro San Carlo. Em seguida saída em direção a Pompéia para explorar um dos 
lugares mais fascinantes aos arredores de Nápoles, sob o acompanhamento de um guia 
profissional. Na época romana Pompéia era uma cidade rica e populosa, cheia de edifícios 
públicos e privados. Em um dia de verão em 79 D.C., a cidade inteira e cerca de 20.000 de 
seus habitantes foram enterrados sob toneladas de cinzas e pomes por causa de uma 
violenta explosão do Mt. Vesúvio. Uma chuva de cinza muito fina foi depositada em todos 
os lugares, a uma profundidade de mais de seis metros, envolvendo e aderindo às formas 
dos corpos e das suas roupas. Quase 2.000 anos mais tarde, você tem a oportunidade de 
descobrir a vida cotidiana da época Imperial e imaginar o pânico das pessoas antes que 
a cidade tão desastrosamente foi enterrada. Em uma caminhada, seu guia irá mostrar-lhe 
fascinantes lugares tais como o Fórum, Banhos Termais, o “Lupanar” e a Casa dos Vettii 
com belos afrescos. Após a visita breve parada para o almoço e saída em direção a Costa 
Sorrentina. Será possível admirar durante o caminho, o Castelo Medieval do qual o nome 
da famosa cidade Castellammare di Stabia é inspirada, as pequenas e encantadoras de 
Vico Equense e Seiano e a típica vegetação mediterrânica cheia de limoeiros e laranjeiras. 
Parada no mirante em Meta di Sorrento para admirar a maravilhosa baía com vista para o 
mar. Parada em Sorrento para uma breve visita da cidade (cerca de uma hora). O guia irá 
mostrar-lhe os mais renomados lugares caminhando através das estreitas ruas cheias de 
lojas e escritórios, na medida em que um dos lugares mais cênico de Sorrento: o chama-
do Villa Comunale de onde é possível admirar as belezas dos campos de golfe até Punta 
Campanella e a ilha de Capri e imortalizar o deslumbrante cenário. Retorno a  Nápoles por 
volta das 17h00.

Explore a famosa Costa Amalfitana nesta excursão de um dia saindo de Nápoles. 
À chegada ao ponto de encontro, encontre nosso motorista. Você será levado a 
Positano, que, graças à sua esplêndida posição panorâmica e ao centro da cida-
de, é uma das aldeias mais encantadoras do sul da Itália. Com as pitorescas e 
coloridas lojas que cercam as estradas e suas inúmeras praias mundialmente fa-
mosas, Positano vai deixá-lo maravilhado. Em seguida, passaremos para Amalfi: 
com sua arquitetura mediterrânea, casas empilhadas e edifícios coloridos, Amalfi 
é definitivamente um dos destinos de verão mais importantes da Itália. Na tarde, 
você voltará para a estação de trem de Napoli Centrale, onde nossos serviços 
terminarão.

10 
FD

11 
FD

109€
PESSOA 

 

75€
PESSOA 
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Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer alvo de in-
dividuais e grupos. Uma escolha varia de serviços para visitar as 
cidades e outras locações, com atenção especial na gastronomia 
regional e a cultura.Uma grande organização equipada de flexibili-
dade e atenção para os clientes.
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Carrani Tours propõe 
varias e ampalas ofer-
tas 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).

História
Carrani Tours começa em 1925 com uma idéia bril-
hante do fundador, Benedetto De Angelis. A ideia 
era dar uma estrutura estável e pré–organizada aos 
serviços de CIDADE tour da cidade de Roma. A Ca-
rrani Tours obteve (em ordem cronológica) a segunda 
licença de Agência de Viagens e Turismo e o aluguel 
de garagem de ônibus n. 1 do Município de Roma. 
Desde então, a Carrani Tours vem construído lenta-
mente uma rede de conexões noes principais desti-
nos turísticos, o que a faz ainda ser líder no mercado 
turístico italiano. Hoje a Carrani Tours ainda é de pro-
priedade da família do fundador, e conta com mais de 
60 funcionários

O nosso equipo fica a disposição 
para encontrar a melhor opção
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Descubra novas ideias 
para suas viagens. Dê 
uma olhada no nosso
I Love Rome e Fantasia


