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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. Desfrute de 
uma experiência de elite 
durante a sua próxima 
férias na Itália.
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PORTUGUÊS

PRIVATE 
TOURS & 
SHORE 
EXCURSION

private tours



32 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

Alta temporada 2020
 »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 confirmar 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 
temporárias, sem custo aviso: este é fora 
de nosso controle e não podemos ser 
responsabilizados por essas mudanças. 
Estes aumentos se aplicam 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 reconfirmação.

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 reserva.

Informações úteis antes de reservar 
nossos pacotes Private Tours

Porque nossos Private Tours  
são “Bestsellers”?

Estilo Italiano Desenvolvido por Italianos para os passageiros que 
procuram uma verdadeira experiência

Todos os nossos tour liders são profissionais,experientes  
e amigáveis.

Guias locaís  
e tour escorts expertos

Despreocupado  
e liberdade

Nós organizamos todos os serviços para seus clientes.

Preço garantido Nosso departamento de contratações fez o seu melhor  
e nos oferece tarifa garantidas e sem surpresas.

�e Italian Dmc�e Italian Dmc

since
   1925since
   1925

Carrani Tours                                                          

Carrani Tours                                                          
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ÍNDICE DOS PACOTES ÍNDICE DOS PACOTES

MILÃO TOURS EM PRIVADO DE MILÃO

P1 Visita de meio dia de Milão 49 

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

P11 Sabores & Motores: Tour de um dia desde Milão até Maranello em trem de 
alta velocidade com test drive NOVO!

60
P11B Sabores & Motores: Tour de um dia desde Milão até Maranello em trem de 

alta velocidade sem test drive NOVO!

Modalidade de trabalho 80
Contatos 81

ROMA CORAÇÃO DE ROMA

P1 Coração de Roma 7 
P27
P27B Galeria Borghese e seu jardins 8

P4 Basílicas e Catacumbas: os segredos subterrâneos 9

MARAVILHAS ARQUEOLÓGICAS DE ROMA 
P2
P2B Coliseu, Foro Romano e Palatino 11 

P2UA Subterrâneos do Coliseo e Arena, Fórum Romano & Colina Palatina 12
P2UAS
P2BUAS Subterrâneos do Coliseo e Arena, Fórum Romano & Colina Palatina 13

CIDADE DO VATICANO
PB3
PB3B Museu do Vaticano com a Escadaria do Bramante 15

P3E Amanhecer - Tour Exclusivo 16
P3G Museu do Vaticano e Jardins + Basílica de São Pedro 17

ROMA ILUMINADA 
P8 Descrubra Roma 19
P9 A A Roma à noite com jantar 20

VISITAS A PARTIR DE ROMA 
P5 Unesco Jewels: Tivoli e suas Vilas 23
P15 FD Unesco Jewels: Assis e Basílica de São Francisco 24
P19 FD Unesco Jewels: Visita de um dia à Florença em trem de alta velocidade 25
P18 FD Unesco Jewels: Visita de um dia à Veneza em trem de alta velocidade 26
P21 FD Unesco Jewels: Positano e Costa Amalfitana em trem de alta velocidade 27
P13 FD Unesco Jewels: Pompéia e suas Ruínas 28
P12 FD Ilha de Capri e Gruta Azul de trem de alta velocidade NOVO! 29
P22 Cascia 30
P23 Ostia Antica 31

FLORENÇA TOURS EM PRIVADO DE FLORENÇA

P1 Visita a pé de Florença 33
P2 Visita a pé e a Galeria dos Uffizi 34
P3 Visita a pé e a Galeria da Accademia 35

EXCURSÕES E ATIVIDADES FORA DE FLORENÇA
P4 Excursão de dia inteiro a Siena e Chianti 37 
P5 Excursão de dia inteiro a Siena e San Gimignano 38
P6 Excursão de dia inteiro as Cinque Terre 39
P7 Pisa e Lucca NOVO! 40

P8 Sabores & Motores: Tour de um dia desde Florença até Maranello em trem 
de alta velocidade com test drive NOVO!

41
P8B Sabores & Motores: Tour de um dia desde Florença até Maranello em trem 

de alta velocidade sem test drive NOVO!

SARDENHA TOURS PRIVATIVOS DESDE O NORTE DA SARDENHA

P1 FD Tour dia inteiro - Maddalena e Costa Esmeralda 73

P2 FD Tour de dia inteiro em Gallura com visita a uma vinícola local -  
Saída desde Olbia 74

P3 FD Tour de dia inteiro em Alghero - Saída desde Olbia 75

SARDENHA TOURS PRIVATIVOS DESDE O SUL DA SARDENHA
P4 FD Sardenha Antiga: Dia inteiro em Nora & Barumini - Saída desde Cagliari 77
P5 FD Vinhos na Sardenha - Saída desde Cagliari 78
P6 HD O melhor de Cagliari - City Tour 79

VENEZA TOURS EM PRIVADO DE VENEZA

P1 Passeio a pé de Veneza 43 
P2 A 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

SICILIA TOURS EM PRIVADO DE TAORMINA

P1 HD Etna meio dia 63 
P2 FD Excursão de dia inteiro ao Etna e Catania 64
P3 FD Excursão de dia inteiro a Siracusa 65
P4 FD Excursão de dia inteiro a Agrigento e Praça Armerina 66
P5 FD Excursão de dia inteiro a Ragusa e Modica 67

TOURS EM PRIVADO DE PALERMO
P6 FD Excursão de dia inteiro a Palermo e Monreale 69 
P7 FD Excursão de dia inteiro a Agrigento e Praça Armerina desde Palermo 70
P8 FD Excursão de dia inteiro a Segesta, Erice e Marsala 71
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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. Descubra 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 proje-
tada 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”, ícone 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 dedicado a todos os Deuses 
e convertidos mais tarde em uma Igreja Católica, esta é uma obra-prima real da arquitetura com sua cú-
pula 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

€ 384,00 € 193,00 € 140,00 € 105,00 € 87,00 € 76,00 € 63,00 

p1 CORAÇÃO DE ROMA 

Descubra às obras-primas de Roma em um tour de meia jornada!

Coração de Roma 
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GALERIA BORGHESE E SEU JARDINS

98 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

ENTRADA SEM FILA

DURAÇÃO
4 HORAS

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

BILHETES DE 
ENTRADA PARA AS 
CATACUMBAS

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 levado para uma caminhada fasci-
nante 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 des-
lumbrante 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 catacumbas, 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

€ 440,00 € 233,00 € 171,00 € 135,00 € 135,00 € 119,00 € 107,00 

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

€ 508,00 € 261,00 € 193,00 € 148,00 € 125,00 € 107,00 € 93,00 

P27 P4

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

€ 275,00  € 150,00  € 108,00  € 87,00  € 96,00  € 83,00  € 76,00 

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 interessantes e aristocráticas 
de Roma!

Descubra as basílicas, as Catacumbas e as ruas antigas de Roma!

NOTAS:
* Um suplemento pode ser aplicado em caso de exposições durante a temporada
* Uma vez emitidos os ingressos, não é mais possível cancelar ou alterar a data sem penalidades

P27B

BASÍLICAS E CATACUMBAS: OS SEGREDOS SUBTERRÂNEOS
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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 fazer filas para a área 
arqueológica. Obtenha seu acesso especial ao Coliseu e, uma vez dentro, respire a atmosfera de um pas-
sado 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

€ 402,00 € 224,00 € 172,00 € 138,00 € 123,00 € 102,00 € 93,00 

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

€ 293,00 € 157,00 € 118,00 € 93,00 € 79,00 € 70,00 € 65,00 

P2 COLISEU, FORO ROMANO E PALATINO

P2B COLISEU, FORO ROMANO E PALATINO

PONTO DE ENCONTRO DIRETAMENTE NA ÁREA PRÓXIMA AO COLISEU

Maravilhas Arqueológicas de Roma 
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INCLUI
TRANSPORTE – RECO-
LHIDA E ENTREGUE AO 
HOTEL

GUIA PROFISSIONAL

ENTRADA ESPECIAL 
EXCLUSIVA (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! Nos-
so 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 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 algumas fotos incríveis, 
sua visita continuará com o resto do Coliseo e o sugestivo sítio arqueológico do Fórum Romano e da Colina 
Palatina.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 1.188,00 € 608,00 € 417,67 € 325,00 € 272,00

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

€ 795,00 € 399,00 € 268,67 € 203,00 € 163,00

P2UA P2UAS

P2BUAS

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

SUBTERRÂNEOS DO COLISEO E ARENA, FÓRUM ROMANO  
E COLINA PALATINA

COLISEO SUBTERRÁNEO CON ARENA, FORO ROMANO  
Y COLINA PALATINA

COLISEO SUBTERRÁNEO CON ARENA, FORO ROMANO  
Y COLINA PALATINA

NOTAS:
*Devido à política do Coliseu, apenas um guia de cada vez é permitido falar dentro da área subterrânea. Portan-
to, durante esta parte do passeio, você estará com um grupo de no máximo 24 pessoas e um guia, enquanto o 
seu guia particular o ajudará. Então, você continuará seu passeio com seu guia particular

NOTAS:
*Devido à política do Coliseu, apenas um guia de cada vez é permitido falar dentro da área subterrânea. Portanto, 
durante esta parte do passeio, você estará com um grupo de no máximo 24 pessoas e um guia, enquanto o seu 
guia particular o ajudará. Então, você continuará seu passeio com seu guia particular

INCLUI
TRANSPORTE – RECO-
LHIDA E ENTREGUE AO 
HOTEL

GUIA PROFISSIONAL

ENTRADA ESPECIAL 
EXCLUSIVA (LIMITADA 
E SUJEITA A RESERVA): 
SUBTERRÂNEOS DO 
COLISEO E ARENA*

DURAÇÃO
4 HORAS

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL

ENTRADA ESPECIAL 
EXCLUSIVA (LIMITADA 
E SUJEITA A RESERVA): 
SUBTERRÂNEOS DO 
COLISEO E ARENA*

DURAÇÃO
4 HORAS

Veja mais do Coliseo do que nunca! Com o nosso guia privado especializado e acesso privilegiado aos túneis 
subterrâneos e a arena, você está pronto para uma jornada inesquecível única no tempo. Se você quiser visi-
tar 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 mundial-
mente famoso da Cidade 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 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 Fórum Romano e da Colina Palatina.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 458,00 € 259,00 € 192,00 € 164,00 € 149,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 360,00 € 209,00 € 159,00 € 134,00 € 119,00

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

€ 88,00 € 73,00 € 68,00 € 66,00 € 64,00

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

€ 88,00 € 73,00 € 68,00 € 66,00 € 64,00

PONTO DE ENCONTRO: NA AREA ARQUEOLOGICA DO COLISEO

Conheça o seu guia privado e comece sua jornada através da história da Roma antiga.
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Cidade do Vaticano 
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INCLUI
TRANSPORTES DE 
SAÍDA E RETORNO AO 
HOTEL

MUSEU DO VATICANO 
COM A ESCADARIA 
DO BRAMANTE E 
ENTRADA PARA A 
BASÍLICA

GUIA PROFISSIONAL

DURAÇÃO
4 HORAS

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL

MUSEU DO VATICANO 
COM A ESCADARIA 
DO BRAMANTE E 
ENTRADA PARA A 
BASÍLICA

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 escadaria 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 Bramante. 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 Vaticanos 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 DI INCONTRO DIRECTAMENTE EN EL ÁREA DE LOS MUSEOS VATICANOS

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

€ 510,00  € 273,00  € 196,00  € 168,00  € 140,00  € 125,00  € 116,00 

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

€ 405,00 € 222,00 € 161,00 € 133,00 € 114,00 € 104,00 € 97,00

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

ACESSO ANTECIPADO 
+ MUSEU DO 
VATICANO COM 
A ESCADARIA 
DO BRAMANTE E 
ENTRADA PARA A 
BASÍLICA

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 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: ACESSO ANTECIPADO; 
visitar a escadaria 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

€ 524,00  € 291,00  € 213,00  € 181,00  € 153,00  € 140,00  € 131,00 

P3E P3GAMANHECER - 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.

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.

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: passeie pelos pacíficos Jardins do Vaticano, um 
oásis de tranquilidade no coração da Cidade do Vaticano, decorado com fontes idílicas, esculturas e nas-
centes, 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 Vaticano, 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, admirando 
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 € 476,00 € 332,00 € 268,00 € 223,00 € 196,00 € 173,00

MUSEU DO VATICANO E JARDINS + BASÍLICA DE SÃO PEDRO 

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

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

€ 493,00 € 274,00 € 179,00 € 149,00 € 127,00 € 111,00 € 96,00

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



|ROMA

Roma Iluminada 

1918 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE 

GUIA PROFISSIONAL

DURAÇÃO

3 HORAS*

Descubre el fascinante espectáculo nocturno que te ofrece Roma iluminada. Una vista especial, desde 
otro punto de vista, de los monumentos principales. Disfruta de un agradable paseo por las calles de la 
capital. 

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.



|ROMA

2120 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE - 
CARRO OU MINIVAN A 
DISPOSIÇÃO 5 HORAS

GUIA PROFISSIONAL 3 
HORAS

DURAÇÃO
5 HORAS

Conheça o seu guia especializado às 17h30 no seu hotel e desfrute de um passeio panorâmico 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. Aprecie o seu jantar por sua conta 
e, após o jantar, o motorista irá para o hotel.

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

€ 602,00 € 301,00 € 228,00 € 171,00 € 137,00 € 114,00 € 98,00 

P9 A A ROMA À NOITE 



|ROMA

Visitas a partir de Roma 

2322 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

BILHETES DE 
ENTRADA 

DURAÇÃO
6 HORAS

Disfrute de um transporte confortável até a pequena cidade de Tivoli, localizado a poucos quilômetros de 
Roma, num esplêndido ambiente natural entre a cidade eterna e as colinas altas a leste de Roma. O com-
plexo arquitetônico mais notável é a Villa Adriana, 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 renascentis-
ta, um lindo cenário palaciano cercado por um espetacular 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.

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

€ 831,00 € 431,00 € 336,00 € 260,00 € 214,00 € 184,00 € 162,00 

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 famosa, das quais as ruínas permanecem, 
é Villa Adriana. 



|ROMA|ROMA

2524 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE 

GUIA PROFISSIONAL 
EM ASSIS 2 HORAS

BILHETES DE 
ENTRADA A BASILICA 
DE SÃO FRANCISCO

DURAÇÃO
8 HORAS APROX.

Visite conosco um destino importante e encantador no coração da Itália: a maravilhosa Assis medieval, 
uma cidade cheia de história e arte. O lugar de nascimento de São Francisco, que fundou a Ordem Fran-
ciscana, 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

€ 956,00 € 480,00 € 355,00 € 267,00 € 214,00 € 179,00 € 154,00 

P15 FD
P19 FD

UNESCO JEWELS:  
ASSIS E BASÍLICA DE SÃO FRANCISCO

UNESCO JEWELS:  
VISITA DE UM DIA À FLORENÇA EM TREM DE ALTA 
VELOCIDADE

Descubra a cidade medieval de Assis e a enorme basílica de São Francisco. 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)

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, conheci-
do 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, Botticelli 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. 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 regresso no seu hotel.

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

€ 948,00 € 539,00 € 417,00 € 346,00 € 303,00 € 276,00 € 256,00

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

SUPLEMENTO OPCIONAL : GUIA ACOMPANHANTE DESDE ROMA

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

€ 385,00  € 192,50  € 129,00  € 97,00  € 77,00  € 65,00  € 55,00 



|ROMA|ROMA

2726 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

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 
TICKET 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 aproxi-
madamente. Dê um passeio relaxante pelos pitorescos becos e canais de Veneza e alcance a maravilhosa 
Praça de São Marcos. 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 tradicional 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 mundialmente conhecido “Gran Canal” para admirar sua esplêndida 
arquitetura e edifícios 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 € 536,00 € 441,00 € 387,00 354,00 334,00 318,00

P18 FD P21 FD
UNESCO JEWELS:  
VISITA DE UM DIA À VENEZA EM TREM DE ALTA 
VELOCIDADE

Aproveite da incrível oportunidade de visitar Veneza em uma viagem 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 le-
vamos 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 velocidade. 
Chegada e traslado de retorno para o seu hotel.

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

€ 1.050,00 € 537,00 € 394,00 € 301,00 € 246,00 € 209,00 € 182,00

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!

SUPLEMENTO OPCIONAL : GUIA ACOMPANHANTE DESDE ROMA

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

€ 500,00  € 250,00  € 167,00  € 125,00  € 100,00  € 84,00  € 72,00 
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2928 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE 

GUIA PROFISSIONAL 
EM NÁPOLES E 
POMPÉIA

BILHETES DE 
ENTRADA EM 
POMPÉIA (SEM FILA)

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 panorâ-
mico 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

€ 1.050,00 € 537,00 € 394,00 € 301,00 € 246,00 € 209,00 € 182,00

P13
UNESCO JEWELS:  
POMPÉIA E SUAS RUÍNAS

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

INCLUI
TRANSPORTE 

GUIA PROFISSIONAL 
EM CAPRI

GRUTA AZUL*

BILHETES DE IDA Y 
VOLTA EN FERRY

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 ca-
racterísticas, suas lojas de artesanato e as boutiques de luxo. Tenha um maravilhoso dia nesta excursão 
única. Encontre seu motorista em seu hotel em Roma para uma transferência privada para a estação 
ferroviária. A bordo do seu confortável trem de alta velocidade, chegará a Nápoles em apenas 1 hora e 10 
minutos aproximadamente. Uma vez na estação de trem, você encontrará seu guia local para começar 
este dia incrível.

P12 FD
ILHA DE CAPRI E GRUTA AZUL DE TREM DE ALTA 
VELOCIDADE

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

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

€ 1.265,00 € 677,00 € 549,00 € 493,00 € 412,00 € 407,00 € 404,00

NOTAS:
*Dependendo das condições meteorológicas e do mar. Se não for possível visitá-la, será substituída pelas impres-
sionantes rochas “Faraglioni”.

SUPLEMENTO OPCIONAL : GUIA ACOMPANHANTE DESDE ROMA

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

€ 385,00  € 192,50  € 129,00  € 97,00  € 77,00  € 65,00  € 55,00 

NOVO!
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3130 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

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 € 391,00 € 278,00 € 209,00 € 167,00 € 147,00 € 127,00

P22 P23CASCIA

Conheça seu motorista em seu hotel e alcance no destino de Cascia, considerada como uma das metas reli-
giosas mais importantes da Itália. Cascia é um destino religioso 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 espiritualidade.

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 € 337,00 € 265,00 € 202,00 € 165,00 € 140,00 € 122,00

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 edifícios antigos, encerrados por ciprestes e pinheiros, 
com magníficos afrescos e impressionantes mosaicos. Aproveite a oportunidade para visitar uma antiga 
cidade romana e admirar edifícios do século III Ac como o “Castrum” (acampamento militar) ou o Capi-
tólio (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 empregadas 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 deslumbrantes 
sobre as ruínas - uma antiga cidade romana fantasmagórica.



|FLORENÇA

Tours em Privado em Florença

3332 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL 

SAIDAS
TODOS OS DIAS

PONTO DI INCONTRO
NO LOBBY DO HOTEL  
(SE O HOTEL ES ESTÁ 
LOCALIZADO NA 
ÁREA DO 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 

P1 VISITA A PÉ DE FLORENÇA

Este passeio a pé vai mostrar os lugares mais fascinantes e interessantes de Florença: a Praça della Re-
pubblica, a Catedral com a famosa cúpula do Brunelleschi (ao exterior), 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 monumen-
tos e praças, este passeio privado é para você!



|FLORENÇA|FLORENÇA

3534 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL

BILHETES DE 
ENTRADA PARA A 
GALERIA DOS UFFIZI*

SAIDAS
TODOS OS DIAS 
(EXCETO  
SEGUNDA-FEIRA)

NO OPERA
1 MAIO E O PRIMEIRO 
DOMINGO DE CADA 
MÊS

PONTO DI INCONTRO
NO LOBBY DO HOTEL 
(SE O HOTEL ES ESTÁ 
LOCALIZADO NA 
ÁREA DO CENTRO DA 
CIDADE)

DURAÇÃO
4 HORAS

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

€ 345,00 € 191,00 € 139,00 € 114,00 € 99,00 € 89,00 € 81,00 

P2 P3VISITA 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 fas-
cinantes 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 fascinan-
tes de Florença, incluindo os bilhetes de acesso à Galeria Uffizi.

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL 

BILHETES DE 
ENTRADA PARA 
A GALERIA DA 
ACCADEMIA*

SAIDAS
TODOS OS DIAS 
(EXCETO  
SEGUNDA-FEIRA)

NO OPERA
1 MAIO E O PRIMEIRO 
DOMINGO DE CADA 
MÊS

PONTO DI INCONTRO
NO LOBBY DO HOTEL 
(SE O HOTEL ES ESTÁ 
LOCALIZADO NA 
ÁREA DO CENTRO DA 
CIDADE)

DURAÇÃO 
4 HORAS

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

€ 318,00 € 171,00 € 119,00 € 96,00 € 81,00 € 71,00 € 64,00 

VISITA A PÉ COM 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 imponente David de Michelangelo, uma escultura de belleza absoluta, icona 
do modelo renacentista. No seu interior se podem admirar outras obras de arte muitos importantes reali-
zadas 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 bilhetes 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

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



|FLORENÇA

Excursões e atividades fora de Florença

3736 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

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)

DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS EM UMA 
ADEGA NA AREA DO 
CHIANTI: 3 VINHOS 
COM LANCHES DE 
PRODUTOS TÍPICOS

DURAÇÃO
8 HORAS

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

€ 775,00 € 414,00 € 318,00 € 251,00 € 212,00 € 185,00 € 167,00 

P4 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 vinhos 
acompanhada de lanches de produtos típicos. No final, você retornará a Florença. 

NOTAS:
Suplemento para motorista que fala Inglês ou Espanhol - Euro 81,00
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3938 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

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

€ 774,00 € 414,00 € 318,00 € 251,00 € 212,00 € 185,00 € 166,00 

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 vos-
sa 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 pra-
ças, edifícios, igrejas e vielas sugestivas. Partida para Florença.

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

€ 1.207,00 € 636,00 € 481,00 € 378,00 € 315,00 € 275,00 € 245,00 

P5 P6 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AS CINQUE TERRE

Saída de Florença na manhã e chegada a Manarola, onde você terá tempo livre para descobrir esta peque-
na 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 considerado “a pérola das Cinque Terre”. Você terá tempo livre para desfrutar de um almo-
ço típico da região de Ligúria. Pela tarde saída até Vernazza, onde pode admirar e andar em seus caracte-
rísticas “carruggi” (ruas estreitas). Depois da visita em Vernazza, se voltará até La Spezia em trem local, 
chegada e traslado de retorno para Florença.

NOTAS:
Suplemento para guia que fala português- Euro 79,00
Devido a problemas técnicos e / ou logísticos, o itinerário pode ser modificado sem aviso prévio

NOTAS:
Suplemento para chófer que habla inglés español - Euro 81,00

Um dia intenso e inesquecível, descobrindo uma das paisangens mais encantadoras do mun-
do inteiro: as Cinque Terre.
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4140 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL EM PISA 
E LUCCA

DURAÇÃO 
8 HORAS

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

€ 1.062,00 € 531,00 € 364,00 € 273,00 € 218,00 € 182,00 € 156,00 

PISA E LUCCA

Encontre o nosso motorista às 9:00 no lobby do seu hotel em Florença e saída para Pisa. Cidade que pos-
sui uma história milenar, onde nasceu Galileu. A cidade atingiu seu auge na época da República Marítima, 
dominou as rotas comerciais do Mediterraneo, período onde foi possível fazer do centro da cidade uma in-
crivel coleção de tesouros artísticos, no qual se destacam as igrejas românicas e góticas. Nosso passeio 
a pé começa pela entrada através das muralhas medievais, passando pelo portão da Porta Santa Maria. 
Em nosso tour pela cidade, você irá se encantar ao ver a Piazza dei Miracoli. O guia irá acompanhá-lo 
por toda a praça e levá-lo até a suntuosa Catedral, que é uma verdadeira obra-prima e é testemunha do 
prestígio e da riqueza conseguida pela República Marítima de Pisa no momento do seu maior esplendor. 
Em seguida, depois de visita, você ira conhecer pelo lado de fora o Batistério e o famoso Cemitério Mo-
numental. Quem quiser oferecemos como opcional comprar o ingresso para subir na Torre de Pisa. Antes 
de seguirmos para Lucca, tempo livre para o almoço (não incluído). Após o almoço, saída para Lucca, ao 
chegamos, encontre nosso guia local que ira te mostrar essa cidade encantadora. Quando atravessarmos 
os muros, estaremos no coração da cidade que é conhecida como a “cidade das cem igrejas” devido ao 
grande número de edifícios religiosos, que representam exemplos de estilos arquitetônicos italianos. Nas 
proximas duas horas, durante a nossa caminhada iremos conhecer, os principais monumentos que se 
encontram ao longo das vielas e das muitas praças da cidade, descobrindo os cantos escondidos da cida-
de. Entre os principais locais visitados pelo passeio estão a igreja de San Michele in foro, a Via Fillungo, 
a torre arborizada do Guinigi, a Piazza Anfiteatro, as muralhas e, finalmente, terminando na Catedral de 
San Martino, onde você terá a possibilidade de visitá-lo por conta própria. No final do passeio, retorne ao 
seu hotel em Florença.

INCLUI
TRANSPORTE

PASSAGEM DE TREM 
EM ALTA VELOCIDADE 
EM 2 CLASSE DE 
IDA E VOLTA DE 
FIRENZE SANTA 
MARIA NOVELLA ATÉ 
BOLONHA

TEST DRIVE COM UMA 
FERRARI F430* POR 20 
MINUTOS PELAS RUAS 
DE MARANELLO COM 
UM INSTRUTOR 

DVD VIDEO NO CARRO

ENTRADA PARA O 
MUSEU FERRARI

ALMOÇO EM UM 
RESTAURANTE 
TÍPICO LOCAL INCLUI: 
(ENTRADA, PRIMEIRO 
PRATO, SEGUNDO 
PRATO, ALMOÇO E 
BEBIDAS

TESTE EM SIMULADOR 
DE F1

DURAÇÃO
8 HORAS

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

 € 666,00  € 483,00  € 425,00  € 393,00  € 375,00  € 362,00  € 353,00 

P7
P8

SABORES & MOTORES: TOUR DE UM DIA DESDE FLORENÇA 
ATÉ MARANELLO EM TREM DE ALTA VELOCIDADE COM TEST 
DRIVE 

Encontre nosso motorista no lobby. Transfer privativo para a estação central de Florença.
Suba a bordo de um trem de alta velocidade e vamos para o centro da cidade de Bolonha em apenas 35 
minuto aproximadamente. Maranello ainda mantém as características de uma antiga Vila Emiliana. Encon-
tre seu motorista na estação de trem e transfer para Maranello. Para os fã de automobilismo e amante da 
Ferrari esta cidade vai e encantar. A Fábrica, o Museu, o Auditório Enzo Ferrari e milhares de outras placas 
que podem ser vistas por toda parte, nas ruas, praças, jardins e atividades comerciais. Ao chegarmos, 
você terá o prazer de dirigir pelas ruas uma Ferrari F430 * por 20 minutos ao lado de um instrutor. No final 
do test drive, vamos para o Museu Ferrari, onde será possível fazer uma viagem magnifica no tempo: pas-
sado, presente e futuro. O museu conta a historia da Ferrari, os carros de F1, os modelos de carros mais 
bem sucedidos que fizeram historia, protótipos esportivos lendários e GTs. Depois vamos almoçar em um 
restaurante tradicional típico da região. (almoço completo). Depois vamos experimentar um simulador de 
Formula 1. Regresso a Florença em trem, no final da tard. Chegada à estação de trem de Firenze Santa 
Maria Novella e traslado ao seu hotel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Obrigatório 
- Carteira de habilitação internacional
- Maior de 18 anos

NOTAS:
SUPLEMENTO OPCIONAL: NÃO COMISSIONÁVEL 
Entrada para subir a torre inclinada de Pisa – Euro 18,00 por pessoa
Entrada para a Catedral de San Martino in Lucca Euro 3,00 por pessoa

P8B
SABORES & MOTORES: TOUR DE UM DIA DESDE FLORENÇA 
ATÉ MARANELLO EM TREM DE ALTA VELOCIDADE SEM 
TEST DRIVE 

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

€ 490,00 € 307,00 € 249,00 € 217,00 € 198,00 € 186,00 € 177,00 

NOVO! NOVO!



|VENEZA

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

€ 258,00 € 129,00 € 87,00 € 65,00 € 52,00 € 45,00 € 37,00 

Tours em Privado de Veneza

4342 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL

SAIDAS 
9:00 E 11:00 (PELA TARDE 
ON REQUEST)

PONTO DI INCONTRO 
NO LOBBY DO HOTEL 
(SE O HOTEL ES ESTÁ 
LOCALIZADO NA 
ÁREA DO CENTRO DA 
CIDADE) OU ENTRE 
AS DUAS COLUNAS 
LOCALIZADAS NA 
PIAZZA SAN MARCO

DURAÇÃO
2 HORAS

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 pra-
ça.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 importantes para a história de Ve-
neza. Uma caminhada essencial para a compreensão de Veneza!

P1 PASSEIO A PÉ EM VENEZA
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4544 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL

BILHETES DE 
ENTRADA PARA A 
CATEDRAL DE SÃO 
MARCOS E A PALA 
D’ORO

SAIDAS 
TODOS OS DIAS 9:00 
E ÀS 11:00 EXCETO 
DOMINGOS, AS 
FESTAS RELIGIOSAS 
E/OU EVENTOS 
ESPECIAIS (PELA 
TARDE ON REQUEST) 

PONTO DI INCONTRO 
NO LOBBY DO HOTEL 
(SE O HOTEL ES ESTÁ 
LOCALIZADO NA 
ÁREA DO CENTRO DA 
CIDADE) 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

€ 265,00 € 137,00 € 95,00 € 73,00 € 60,00 € 56,00 € 49,00

P2 P3A 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 Cathedral Dourada!

INCLUI
PASSEIO DE 
GÔNDOLA EM 
PRIVADO (MÁXIMO 
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

€ 162,00 € 80,00 € 55,00 € 41,00 € 33,00 € 28,00 € 46,00 

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

€ 43,00 € 21,00 € 15,00 € 12,00 € 10,00 € 8,50 € 12,50

PASSEIO EM GÔNDOLA PELOS CANAIS 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 me-
nores, você será apresentado 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 característicos 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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4746 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

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

€ 81,00 €41,00 €28,00 €19,50 € 33,00 € 28,00 € 24,00 

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

€ 415,00 € 208,00 € 139,00 € 104,00 € 166,00 € 139,00 € 118,00 

Aproveite o encanto de Veneza em um passeio de gôndola privado de 35 minutos acompanhado de músi-
cos 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. Dependendo do seu 
hotel, reconfirmaremos o ponto de encontro.

Navegue pelos belos palácios e pontes de Veneza em um passeio de gôndola sugestivo e desfru-
te 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 gôn-
dola 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 

INCLUI
TÁXI AQUÁTICO 
PRIVADO (MAX 4 
HORAS)

HOSTESS PRIVADA 
(MAX 4 HORAS)

PONTO DI INCONTRO 
NA LOBBY DO 
HOTEL (SOMENTE 
SE LOCALIZADO EM 
VENEZA ILHA)

DURAÇÃO
4 HORAS

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

€ 1.075,00 € 537,00 € 358,00 € 269,00 € 215,00 €178,00 € 155,00 

Depois de atravessar a ilha de San Giorgio Maggiore, os Jardins Públicos, a ponta de Sant’Elena e a famo-
sa 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 trabalho do vidro em Murano, 
comprará rendas artesanal em Burano e visitará a primeira igreja de Veneza na tranqüila ilha 
de Torcello.

P4 P5SERENATA EM GÔNDOLA (PASSEIO EM GÔNDOLA E MÚSICA) EXCURSÃO DE MEIO DIA AS ILHAS DE MURANO, BURANO E 
TORCELLO

NOTAS: 
- Não opera em caso de condições climáticas adversas ou eventos especiais
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Tours em Privado de Milão

4948 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA 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 motorista pessoal privado de 
língua inglesa à sua disposição por 4 horas. O motorista 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 apenas alguns dos muitos locais interessantes que se podem descobrir com este passeio. 
A Galeria Vittorio Emanuele e o distrito da moda são os principais destinos para um passeio de compras 
bem organizado! Seu motorista também ficará feliz em sugerir bons restaurantes e cafés de acordo com 
suas necessidades. Altamente recomendado 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 motorista privado na sua total dis-
posição!

P1 VISITA DE MEIO DIA EM MILÃO

NOTAS:
Suplemento guía: Euro 230,00 3 horas de servicio
Suplemento guía: Euro 307,00 4 horas de servicio 
Noche, fiestas y eventos suplemento + 20%



|MILÃO 

Excursões fora de Milão

5150 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

BILHETES PARA O 
FERRY

DURAÇÃO
8 HORAS

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

€ 893,00 € 460,00 € 369,00 € 276,00 € 245,00 € 207,00 € 207,00 

O dia começará com o motorista 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 museu extremamente lindo, rico e completo das expedições 
de Monzino e também inclui 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 procederá 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 motorista 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 excursão de dia inteiro de Milão!

P2 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AO LAGO DE COMO 
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5352 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

BILHETES PARA O 
FERRY

DURAÇÃO
9 HORAS

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

€ 886,00 € 443,00 € 352,00 € 264,00 € 231,00 € 211,00 € 211,00 

O passeio começará com o seu motorista 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 Borro-
meo 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 eremitério de Santa Caterina del Sasso, um mosteiro do século 
XIV situado no lado rochoso 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!

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

DURAÇÃO
10 HORAS

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

 € 1231,00  € 616,00  € 513,00  € 385,00  € 330,00  € 275,00  € 299,00

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 península estrei-
ta de 4 km de extensão, ao sul do Lago de Garda. Sua beleza natural tem sido admirada 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 Catulo, situa-
das 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. Após , 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 alcan-
çá-lo de Milão e descobrir o seu calor, elegância e paisagens infinitas.

P4 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AO LAGO GARDAP3 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AO LAGO MAGGIORE 



|MILÃO |MILÃO 

5554 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA 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 € 338,00 € 254,00 € 224,00 € 187,00 € 211,00 

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 Mergo-
zzo, 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 Giulio, selecionado como uma das mais belas 
aldeias italianas com patrimônio de qualidade, 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 ape-
nas alguns 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.

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

DURAÇÃO
9 HORAS

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

€ 892,00 € 446,00 € 353,00 € 264,00 € 227,00 € 189,00 € 203,00 

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 importante 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 pri-
vado, 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 his-
tória suíça e italiana e o Lago Maggiore com o seu charme antigo, elegância e beleza atemporal.

P6
EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AO LAGO LUGANO  
E AO LAGO MAGGIORE 

P5
EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AO LAGO ORTA  
E AO LAGO MAGGIORE 



|MILÃO |MILÃO 

5756 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA 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 recebê-lo com 
seu charme antigo. A cidade não é somente o cenário da tragédia de Shakespeare, mas também foi de-
clarada pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Estabeleceu suas origens na era romana, e tem dois mi-
lênios 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 passeio 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 Lamberti 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 Alighieri 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!

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

GUIA LOCAL 
PROFISSIONAL A SUA 
DISPOSIÇÃO PARA 
MAXIMO DE 5 HORAS

BILHETES PARA O 
FERRY

DURAÇÃO
10 HORAS

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

€ 1.354,00 € 677,00 € 517,00 € 388,00 € 325,00 € 271,00 € 264,00 

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 San-
ta 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!

P8 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO A GENOVA E PORTOFINO P7 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO A VERONA 
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5958 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

GUIA LOCAL 
PROFISSIONAL A SUA 
DISPOSIÇÃO PARA 
MAXIMO DE 
4 HORAS

BILHETES PARA O 
FERRY O TREM

DURAÇÃO
11 HORAS

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

€ 1.625,00 € 812,00 € 624,00 € 468,00 € 391,00 € 391,00 € 325,00 

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 encontrará 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 Riomaggiore 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 Monterosso, Vernazza, Manarola e Riomaggiore.

INCLUI
TRANSPORTE COM 
MOTORISTA DE FALA 
INGLESA 

VISITA DA VINHERIA

NÃO INCLUI: 
DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS (PAGAMENTO 
NO LOCAL) 

DURAÇÃO
8 HORAS

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

 € 665,00  € 333,00  € 271,00  € 204,00  € 179,00  € 149,00  € 167,00

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 reser-
va 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 con-
tinua 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 Franciacorta!

P10
EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO A LA REGIÓN VINÍCOLA  
DE FRANCIACORTA 

P9 EXCURSÃO DE DIA INTEIRO AS CINQUE TERRE 



|MILÃO 

6160 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

PASSAGEM DE TREM 
EM ALTA VELOCIDADE 
EM 2 CLASSE DE IDA 
E VOLTA DE MILANO 
CENTRALE ATÉ 
MODENA 

TEST DRIVE COM UMA 
FERRARI F430* POR 20 
MINUTOS PELAS RUAS 
DE MARANELLO COM 
UM INSTRUTOR 

DVD VIDEO NO CARRO

ENTRADA PARA O 
MUSEU FERRARI

ALMOÇO EM UM 
RESTAURANTE 
TÍPICO LOCAL INCLUI: 
(ENTRADA, PRIMEIRO 
PRATO, SEGUNDO 
PRATO, ALMOÇO E 
BEBIDAS)

TESTE EM SIMULADOR 
DE F1

DURAÇÃO
8 HORAS

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

 € 581,00  € 439,00  € 405,00  € 378,00  € 362,00  € 371,00  € 360,00 

P11
SABORES & MOTORES: TOUR DE UM DIA DESDE MILÃO  
ATÉ MARANELLO EM TREM DE ALTA VELOCIDADE  
COM TEST DRIVE 

Encontre nosso motorista no lobby. Transfer privativo para a estação central de Milão. Suba a bordo de um 
trem de alta velocidade e vamos para Modena em 1h 40 minuto aproximadamente. Encontre seu motorista 
na estação de trem de Maranello. Maranello ainda mantém as características de uma antiga Vila Emilia-
na. Encontre seu motorista na estação de trem e transfer para Maranello. Para os fã de automobilismo e 
amante da Ferrari esta cidade vai e encantar. A Fábrica, o Museu, o Auditório Enzo Ferrari e milhares de 
outras placas que podem ser vistas por toda parte, nas ruas, praças, jardins e atividades comerciais. Ao 
chegarmos, você terá o prazer de dirigir pelas ruas uma Ferrari F430 * por 20 minutos ao lado de um ins-
trutor. No final do test drive, vamos para o Museu Ferrari, onde será possível fazer uma viagem magnifica 
no tempo: passado, presente e futuro. O museu conta a historia da Ferrari, os carros de F1, os modelos de 
carros mais bem sucedidos que fizeram historia, protótipos esportivos lendários e GTs. Depois vamos al-
moçar em um restaurante tradicional típico da região. (almoço completo). Depois vamos experimentar um 
simulador de Formula 1. Regresso a Milão em trem, no final da tarde. Chegada à estação de trem Milano 
Centrale e transfer para seu hotel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Obrigatório 
- Carteira de habilitação internacional
- Maior de 18 anos

P11B
SABORES & MOTORES: TOUR DE UM DIA DESDE MILÃO  
ATÉ MARANELLO EM TREM DE ALTA VELOCIDADE  
SEM TEST DRIVE 

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

€ 404,00 € 263,00 € 229,00 € 202,00 € 186,00 € 195,00 € 185,00 

NOVO!



|SICILIA

Tours em privado de Taormina

Tours em Privado em Sicilia

6362 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

VISITA DEL MONTE 
ETNA ATÉ 1800 
METROS

DURAÇÃO
4 HORAS

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

€ 555,00 € 278,00 € 220,00 € 163,00 € 163,00 € 139,00 € 139,00 

Desfrute de um passeio pela manhã ao Monte Etna o vulcão ativo mais alto da Europa com o conforto de 
ter um carro privativo e motorista. Pelo caminho você observará cidadezinhas pitorescas na encosta do 
vulcão chegaremos a 1800 metros, onde iremos visitar as Crateras de Sylvester. Retorno a Taormina. O 
Monte Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo e está em um estado quase constante de atividade. 
Os solos vulcânicos muito férteis sustentam uma agricultura diversificada, com vinhas e pomares espa-
lhados pelas encostas mais baixas da montanha e ao sul ao longo da planície de Catania

P1 HD ETNA MEIO DIA
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6564 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

DURAÇÃO
8 HORAS

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

VISITA DEL MONTE 
ETNA ATÉ 1800 
METROS

DURAÇÃO
8 HORAS

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

€ 1.115,00 € 563,00 € 408,00 € 317,00 € 326,00 € 237,00 € 237,00 

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

€ 849,00 €424,00 € 326,00 € 261,00 € 261,00 € 187,00 € 187,00 

Desfrute de um passeio de dia inteiro por Siracusa com o conforto de ter um carro privativo. Primeiro 
visitaremos o Parque Arqueologico e Siracusa, onde voce podera ver alem das Latomias a caverna conhe-
cida como Orelha de Dyonisos (que tem uma acústica toda especial) entre outras coisas. Depois iremos 
para o centro histórico conhecido como Ortigia Tempo livre para o almoço. Após o almoço visitaremos a 
Catedral, a fonte Aretusa depois faremos um passeio pelo centro. Retorno a Taormina. 

Siracusa: Antes de ser conquistada pelos romanos, já era um importante polis grega cidade é notável por 
sua rica história grega, cultura, anfiteatros, arquitetura e como o berço do proeminente matemático e en-
genheiro Arquimedes. Uma vez descrita por Cícero como “a maior cidade grega e a mais bonita de todas”, 
tornou-se parte da República Romana e do Império Bizantino. Nos dias modernos, a cidade é listada pela 
UNESCO como Patrimônio Mundial, juntamente com a Necrópole de Pantalica.

Desfrute de um passeio pela manhã pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa 
com o conforto de ter um carro privativo e motorista. Pelo caminho você observará cidadezinhas pitores-
cas na encosta do vulcão chegaremos a 1800 metros, onde iremos visitar as Crateras de Sylvester. Depois 
seguiremos para Catania e tempo livre para o almoço. À tarde, vamos visitar a segunda maior cidade da 
Sicília, famosa por seus edifícios de estilo barroco feitas de pedras de lava negra. Retorno a Taormina.

Catania: Fundada no século VIII aC. Durante o Renascimento, Catania foi um dos centros culturais, artís-
ticos e políticos mais importantes e prósperos da Itália, inclusive por ter testemunhado a abertura em 1434 
da primeira universidade da Sicília. Hoje, Catania é um dos principais centros econômicos, turísticos e 
educacionais da ilha, sendo um importante pólo tecnológico, ganhando assim o apelido de “Vale do Silício 
Europeu”.

P3 FD P2 FD EXCURSÃO DE DIA INTEIRO A SIRACUSAEXCURSÃO DE DIA INTEIRO AO ETNA E CATANIA
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6766 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

DEGUSTAÇÃO 
DE CHOCOLATES 
NA FAMOSA 
CONFEITARIA 
MODICAN 

DURAÇÃO
8 HORAS

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

VISITA GUIADA NO 
VALE DOS TEMPLOS 
(MAX. 2 HORAS)

DURAÇÃO
8 HORAS

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

€ 999,00 € 505,00 € 375,00 € 302,00 € 302,00 € 196,00 € 196,00 

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

€ 1.195,00 € 603,00 € 457,00 € 367,00 € 367,00 € 278,00 € 278,00 

Desfrute de um passeio de dia inteiro por Ragusa e Modica com o conforto de ter um carro privativo. 
No caminhe aprecie a visita panorâmica de uma das cidades mais emblemáticas da Sicília. Visitaremos 
Ragusa Ibla, o centro histórico da cidade, famoso por seus belos edifícios barrocos. Continuaremos nossa 
viagem até Modica, a outra cidade barroca que foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Também 
teremos uma degustação de chocolate em uma confeitaria da cidade. A tradição do chocolate foi trazida 
para a Sicília pelos espanhóis durante o domínio da ilha. Além do chocolate, poderemos provar uma mas-
sa especial recheada com carne e chocolate. Retorno a Taormina.

Ragusa: Berço da arquitetura barroca na Sicília. A cidade é a mais rica do sul da Itália, é chamada de “Ci-
dade das Pontes” pela presença de três estruturas muito pitorescas, mas também foi definida por escri-
tores, artistas e economistas como a “ilha dentro de uma ilha” ou “a outra Sicília”, graças à sua história 
e um contexto socio econômico, é muito diferente do resto da ilha. Em 1693, um terremoto devastador 
causou destruição quase total de toda a cidade. A reconstrução, que ocorreu no século XVIII, dividiu-se 
em duas grandes áreas Ragusa Nova e Ragusa Ibla, reconstruída a partir das ruínas medievais da antiga 
cidades. As obras arquitetônicas construídas após o terremoto, foram declaradas Patrimônio Mundial 
pela UNESCO.

Desfrute de um passeio de dia inteiro por Agrigento e Piazza Amerina com o conforto de ter um carro pri-
vativo. Chegando na Piazza Armerina, aproveite a visita à Villa Romana del Casale, famosa por seus mais 
de 3500 m2 de mosaicos bem preservados, representando a vida romana na região. Depois seguiremos 
para Agrigento. Almoço por conta própria. À tarde, visitaremos o Vale dos Templos, onde os você vai con-
templar os mais conservados que existe hoje no mundo. Vamos a visitar Templo de Concordia, Apollo entre 
outros. Retorno a Taormina. Piazza Armerina / Villa Romana del Casale: Construída no primeiro quarto 
do século IV e localizada a cerca de 5 km da cidade de Piazza Armerina. A maior coleção de mosaicos 
romanos do mundo, é um dos Patrimônios da Humanidade da UNESCO na Itália. 

Agrigento: Vale dos Templos. Eles estão listados como Patrimônio Mundial. um dos mais preciosos tesou-
ros de arqueologia grega na Itália Dois templos atribuídos às Deusas Juno Lacinia e Concordia (embora 
os arqueólogos acreditem que essa atribuição esteja incorreta). A área ao redor do Templo de Concordia 
foi mais tarde reutilizada pelos primeiros cristãos como uma catacumba, com túmulos escavados nas 
falésias e afloramentos rochosos.

P5 FD P4 FD EXCURSÃO DE DIA INTEIRO A RAGUSA E MODICAEXCURSÃO DE DIA INTEIRO A AGRIGENTO  
E PRAÇA ARMERINA
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Tours em Privado de Palermo

Tours em Privado em Sicilia

6968 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

DURAÇÃO
8 HORAS

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

€ 833,00 € 432,00 € 293,00 € 228,00 € 228,00 € 163,00 € 163,00 

Desfrute de um passeio pelo manhã por Palermo, com o conforto de ter um carro privativo.
uma cidade cheia de personalidade, que mistura milhares de culturas e povos. Um exemplo da arquitetura 
barroca espanhola, como o Palácio dos Normandos e a Capela Palatina uma das atrações mas visitadas-
da cidade. A maravilhosa Catedral uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, de 600 d.C. e a famosa 
Abadia Beneditina de Monreale. Aqui você admirará uma catedral do século XII, com mosaicos muito fi-
nos, representando um ciclo completo do Antigo e do Novo Testamentos. Faremos uma visita panorâmica 
à capital da Sicília, e visitaremos o famoso mercado de Capo. Almoço por conta própria. À tarde, continue 
para Monreale e visite a esplêndida catedral, bem como o claustro beneditino. Retorno ao Hotel.

Monreale: Após a ocupação de Palermo pelos árabes em 1102, o bispo de Palermo foi forçado a se mudar 
para fora da capital. O papel da nova catedral foi atribuído a uma pequena igreja modesta, Aghia Kiriaki, 
na vila próxima que mais tarde foi chamada Monreale. Após a conquista normanda em 1072, os cristãos 
voltaram à antiga catedral da cidade. Monreale foi a sede do arcebispo metropolitano da Sicília, que pas-
sou a exercer uma grande influência sobre a Sicília.

P6 FD EXCURSÃO DE DIA INTEIRO A PALERMO E MONREALE 



|SICILIA|SICILIA

7170 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

DURAÇÃO
8 HORAS

INCLUI
TRANSPORTE

GUIA PROFISSIONAL

VISITA GUIADA NO 
VALE DOS TEMPLOS 
(MAX. 2 HORAS)

DURAÇÃO
8 HORAS

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

€ 888,00 € 449,00 € 359,00 € 269,00 € 269,00 € 180,00 € 180,00 

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

€ 1.261,00 € 636,00 € 482,00 € 351,00 € 351,00 € 278,00 € 278,00 

Saída para Segesta com o conforto de ter um carro privativo vamos visitar um Templo Dórico, conhecido 
pelo seu excelente estado de conservação. Continuamos até Erice, uma vila medieval no topo de uma coli-
na, com vista para toda a costa norte da Sicília. Tempo livre para o almoço. À tarde, partimos para Marsala 
cidade que da o nome ao famoso vinho mas que também é cheia de atrações. Faremos uma pequena 
degustação de vinhos Marsala. Retorno a Palermo.

Segesta: Localizada em uma colina nos arredores da antiga cidade de Segesta, encontra-se um templo 
dórico muito bem preservado. Várias coisas sugerem que o templo nunca foi realmente terminado. As 
colunas não foram estriadas, como normalmente estariam em um templo dórico e ainda existem abas pre-
sentes nos blocos da base (usadas para levantar os blocos no lugar, mas depois normalmente removidas). 
Também não possui uma adega e nunca foi coberta. O templo também é incomum por ser um templo he-
lênico em uma cidade não habitada principalmente por gregos. Erice foi fundada pelos Elimios, no sec VII 
a.C. A mitologia conta que o nome Erie deriva de Eryx, filho da Deusa Afrodite e do rei Butes. Os Elminios 
construíram templos em louvor a deusa da fecundidade, depois deles os gregos louvaram Afrodite e os 
romanos a Venus. Foi destruída na Primeira Guerra Púnica pelos cartagineses.

Marsala: O nome Marsala deriva da expressão árabe “Marsa Allah” (porto de Allah em 11 de maio de 1860, 
Giuseppe Garibaldi e sua Expedição dos Mil desembarcaram em Marsala e começaram sua campanha 
para a unificação da Itália.

Desfrute de um passeio de dia inteiro por Agrigento e Piazza Amerina com o conforto de ter um carro 
privativo. Chegando na Piazza Armerina, aproveite a visita à Villa Romana del Casale, famosa por seus 
mais de 3500 m2 de mosaicos bem preservados, representando a vida romana na região. Depois seguire-
mos para Agrigento. Almoço por conta própria. À tarde, visitaremos o Vale dos Templos, onde os você vai 
contemplar os mais conservados que existe hoje no mundo. Vamos a visitar Templo de Concordia, Apollo 
entre outros. Retorno a Taormina.

Piazza Armerina / Villa Romana del Casale: Construída no primeiro quarto do século IV e localizada a 
cerca de 5 km da cidade de Piazza Armerina. A maior coleção de mosaicos romanos do mundo, é um dos 
Patrimônios da Humanidade da UNESCO na Itália.

Agrigento: Vale dos Templos. Eles estão listados como Patrimônio Mundial. um dos mais preciosos tesou-
ros de arqueologia grega na Itália Dois templos atribuídos às Deusas Juno Lacinia e Concordia (embora 
os arqueólogos acreditem que essa atribuição esteja incorreta). A área ao redor do Templo de Concordia 
foi mais tarde reutilizada pelos primeiros cristãos como uma catacumba, com túmulos escavados nas 
falésias e afloramentos rochosos.

P8 FD P7 FD EXCURSÃO DE DIA INTEIRO A SEGESTA, ERICE E MARSALAEXCURSÃO DE DIA INTEIRO A AGRIGENTO E PRAÇA 
ARMERINA DESDE PALERMO



|SARDENHA 

INCLUI
TRANSPORTE

MOTORISTA GUIA

PASSAGEM DE FERRY 

DURAÇÃO
8 HORAS

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

 € 665,00  € 333,00  € 238,00  € 179,00  € 160,00  € 134,00  € 122,00

Neste tour você vai descobrir alguns dos locais mais bonitos e impressionantes do mundo: a costa norte 
da Sardenha, também conhecida como a Costa Esmeralda. O seu motorista ira te levar para Palau, após 
um rápido passeio de balsa, você chegará à Ilha La Maddalena: uma das ilhas mais bonitas do Mediterrâ-
neo. Vamos visitar a cidade velha de La Maddalena, uma vila de pescadores com lojinhas típicas do local, 
restaurantes de alta qualidade e deliciosos cafés. Você terá tempo livre para almoçar e para degustar 
produtos locais, não deixe de visitar o centro histórico. Se o tempo permitir, uma alternativa é aproveitar 
para ir até a ilha Caprera, que é conectada a La Maddalena por uma pequena ponte. No final do dia, seu 
motorista o levará de volta ao seu hotel.

P1 FD TOUR DIA INTEIRO - MADDALENA E COSTA ESMERALDA

Tours Privativos desde o norte da Sardenha

Tours privados na Sardenha

7372 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 



|SARDENHA |SARDENHA 

INCLUI
TRANSPORTE

MOTORISTA GUIA

DURAÇÃO
8 HORAS

INCLUI
TRANSPORTE

VISITA A VINÍCOLAS

VISITA ÀS VINHAS E 
ADEGAS

NÃO INCLUI: 
DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS (PAGAMENTO 
NO LOCAL) 

DURAÇÃO
8 HORAS

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

 € 653,00  € 327,00  € 226,00  € 169,00  € 146,00  € 121,00  € 113,00

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

 € 665,00  € 333,00  € 238,00  € 179,00  € 148,00  € 124,00  € 123,00

O tour começa em Olbia ou na Costa Esmeralda. Um dos primeiros locais que vamos visitar, será a Porta 
Terra, o portão de entrada para a cidade antiga, onde você poderá caminhar por vielas, admirar as antigas 
muralhas e as casas que lembram o domínio catalão, apreciar edifícios religiosos como a igreja de San 
Michele e a Catedral de Santa Maria. Alghero também é famosa por suas belas praias de areia branca 
e seus promontórios rochosos: Le Bombarde, Mugoni ou Maria Pia são apenas algumas das mais belas 
baías da região. Após o passeio a pé pelo centro da cidade, você terá tempo livre para fazer compras e 
almoçar, outro local importante para se visitar é o Capo Caccia: um penhasco rochoso vertical com as 
vistas mais incríveis para o mar. No final da visita, o motorista o levará de volta ao seu hotel em Olbia, ou 
outro destino personalizado.

O motorista particular irá buscá-lo em Olbia ou algum lugar próximo e levá-lo à esta maravilhosa vinícola. 
Selecionamos algumas das melhores vinícolas ao norte da Sardenha onde você irá descobrir o famoso 
vinho local “Vermentino”. O passeio inclui: visita as vinhas e as adegas e uma sessão de degustação dos 
melhores vinhos locais (pagamento no local), juntamente com harmonização de alguns petiscos típicos 
da região. O sommelier enriquecerá a visita com uma explicação sobre os processos e métodos de produ-
ção do vinho. No final, o motorista o levará de volta ao seu hotel em Olbia.

P3 FDP2 FD TOUR DE DIA INTEIRO EM ALGHERO - SAÍDA DESDE OLBIATOUR DE DIA INTEIRO EM GALLURA COM VISITA A UMA 
VINÍCOLA LOCAL - SAÍDA DESDE OLBIA

7574 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 



|SARDENHA 

INCLUI
TRANSPORTE

ENTRADA E VISITA 
GUIADA NO SITIO 
ARQUEOLÓGICO DE 
BARUMINI E NORA 

DURAÇÃO
8 HORAS

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

 € 677,00  € 339,00  € 263,00  € 197,00  € 170,00  € 142,00  € 130,00

O tour começa em Cagliari ou em um local próximo. A viagem até Barumini dura cerca de uma hora de 
carro, o local mais importante da Civilização Nurágica e um dos marcos mais fascinantes da história da 
Sardenha. Um complexo monumental chamado Su Nuraxi. O sítio arqueológico de Barumini, desde 1997, 
faz parte da lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Você fará uma excursão completa guiada, com ex-
plicações em detalhes sobre a história desta civilização misteriosa e fascinante. Após o tour seguiremos 
em direção ao sul por mais uma hora, a segunda parte do passeio será dedicada à visita guiada de Nora. 
Local fenício e romano, localizado em uma península estratégica no mar Mediterrâneo. O tour terminará 
com o retorno ao seu hotel ou local próximo.

P4 FD
SARDENHA ANTIGA: DIA INTEIRO EM NORA & BARUMINI - 
SAÍDA DESDE CAGLIARI

Tours Privativos desde o Sul da Sardenha

Tours privados na Sardenha

7776 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 



|SARDENHA |SARDENHA 

INCLUI
TRANSPORTE

MOTORISTA GUIA

DURAÇÃO
3 HORAS

INCLUI
TRANSPORTE

VISITA À VINÍCOLA

VISITA ÀS VINHAS E 
ADEGAS

DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS

HARMONIZAÇÃO COM 
PETISCOS LOCAIS

DURAÇÃO
5 HORAS

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

 € 246,00  € 123,00  € 105,00  € 79,00  € 69,00  € 57,00  € 53,00

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

 € 579,00  € 290,00  € 226,00  € 169,00  € 154,00  € 128,00  € 121,00

O itinerário do seu city tour privativo começa com o seu motorista guia, buscando você em seu hotel, por-
to ou aeroporto em Cagliari (ou em algum local próximo). Começamos nosso tour na Via Roma, com seus 
palácios encantadores, incluindo o prédio da prefeitura, você visitará o distrito artístico de La Marina, 
passando por um dos símbolos da cidade: o Bastião de Saint Remy. Em seguida, seu motorista o levará 
à cidade alta, para ver o ‘Castello’, depois vamos a praça principal ‘Piazza Palazzo’, onde você verá dois 
dos edifícios mais importantes da cidade: a Catedral e o Palácio do Vice-rei, no passado, sede do poder 
religioso e civil. Se o tempo permitir, você poderá incluir no passeio o “Castelo de San Michele”, que teve 
seu papel mais importante quando a família nobre espanhola governou a região. O passeio será concluído 
com o retorno ao seu hotel ou local próximo.

As melhores vinícolas do sul da Sardenha estão localizadas a uma hora de Cagliari. Você fará uma visita 
guiada, aprendendo sobre as diferentes fases da produção de vinho, como as videiras são cultivadas e 
os solos que são necessários para produzir os melhores vinhos de acordo com as tradições seculares, 
como o Carignano, Vermentino e o premiado Turriga. O enólogo da vinícola irá enriquecer sua sessão de 
degustação com uma explicação sobre os tipos de vinhos, as características bioquímicas, sabores e aro-
mas, combinados com uma harmonização de petiscos típicos da região. O passeio será concluído com o 
retorno ao seu hotel ou local próximo.

P6 HDP5 FD O MELHOR DE CAGLIARI - CITY TOURVINHOS NA SARDENHA - SAÍDA DESDE CAGLIARI

7978 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 
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8180 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 

Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer alvo de 
individuais e grupos. Uma escolha varia de serviços para visitar 
as cidades e outras locações, com atenção especial na gastro-
nomia regional e a cultura.Uma grande organização equipada 
de flexibilidade e atenção para os clientes.

Nossos Serviços: 
•Especialista em viagem FIT & Grupos, Carrani Tours representa a melhor solu-
ção 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 térmi-
no dos serviços contestados.
• Todas as solicitações de serviço que nos enviem por fax ou e-mail serão respon-
didas por nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de solicita-
ção de reserva de hotéis, não havendo disponibilidade de vagas no hotel solicita-
do, confirmaremos a reserva em um hotel similar.
• Em caso de cancelamento de reservas, enviaremos sempre um fax ou um e-mail 
como comprovante do cancelamento. Caso não recebam tal comprovante (fax/e-
mail) significa que a reserva segue vigente (ativa), portanto, terão que arcar com 
gastos de no show caso nossos fornecedores de serviços nos cobrem tais gastos.
• Informamos todos os clientes que os preços não incluem taxas locais em Flo-
rença, 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 
brilhante do fundador, Benedetto De Angelis. A 
ideia era dar uma estrutura estável e pré–orga-
nizada aos serviços de CIDADE 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 en-
tão, a Carrani Tours vem construído lentamente 
uma rede de conexões noes principais destinos 
turísticos, o que a faz ainda ser líder no merca-
do turístico italiano. Hoje a Carrani Tours ainda 
é de propriedade da família do fundador, e con-
ta com mais de 60 funcionários

Carrani Tours  
propõe varias e  
ampalas ofertas  
para toda a Itália

O nosso equipo fica a  
disposição para encontrar 
a melhor opção



Notas Notas

8382 PRIVATE TOURS AT 20 PRIVATE TOURS AT 20 



private tours

ALTA TEMPORADA 2020
PORTUGUÊS

Descubra novas ideias 
para suas viagens.  
Dê uma olhada também 
para o nosso I Love 
Rome e Fantasia


