
Itália Renascentista
Viagens de Alto Padrão em pequenos grupos
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É com muito prazer que apresentamos 
nosso novo produto Itália Renascentista 
que foi especialmente desenhado para 
os passageiros que pretendem viajar 
pela Itália em grupos pequenos (ou em 
família) de forma mais versátil, o que tor-
na este produto mais atrativo e acessível 
que um tour privativo sem perder a qua-
lidade e segurança garantidas por uma 
criteriosa seleção de hotéis 4* e 5*, toda 
assistência e conforto Carrani durante o 
tour, seguindo sempre os novos protoco-
los de segurança e higiene.

E para torná-lo ainda mais especial in-
cluímos os transferes, passeios e algumas 
surpresas!

Neste novo conceito de viagem apresen-
tamos quatro opções Dpara seu cliente 
escolher:

Viagem de trem, aluguel de carro, via-
gem em carro ou minivan onde dispo-
nibilizamos um carro com motorista 
privativo para o deslocamento entre 
as cidades ou ainda apenas o pacote 
com hotéis e atrações onde você escolhe 
a melhor maneira de se deslocar entre as 
cidades.

O itinerário sempre é o mesmo o que 
muda é a forma de se deslocar entre as ci-
dades

Roma – Florença–Veneza

Vamos visitar as cidades mais famosas do 

mundo: Roma, Florença e Veneza em um 
grupo pequeno de no máximo 15 pes-
soas acompanhado por um tour líder 
profissional durante a viagem.

Neste itinerário você se hospedará 2 ou 
3 noites em cada cidade, para que tenhas 
tempo de conhecer e visitar os principais 
pontos turísticos e aproveitar a vida no-
turna local. Incluímos uma variedade de 
passeios e atividades durante todo o itine-
rário; mas nos dias livres, você poderá es-
colher um de nossos tours opcionais, não 
deixe de consultar.

Nossa jornada começa em Roma. Na ci-
dade eterna, você tem a chance de visitar 
os principais monumentos preservados ao 
longo dos séculos, respirar a história, arte 
e cultura desta cidade incrível. Nos incluí-
mos dois tour guiados, o Coliseu e os Mu-
seus do Vaticano sempre acompanhado 
de nossos guias profissionais.

Você também terá tempo livre para sabo-
rear a culinária local, jantar em um dos 
charmosos restaurantes que oferecem lu-
gares ao ar livre e passear no centro his-
tórico de Roma, não deixe de tomar um 
café ou um gelato. Incluímos um jantar 
no boêmio bairro de Trastevere, um 
bairro muito charmoso onde você se sen-
tirá como os locais e experimentará a ver-
dadeira vida noturna romana. Acessível 
apenas a pé, por suas ruas estreitas, você 
encontrará vários mercados e lojinhas de 

artesanato abertas.

De Roma vamos para Florença, o berço 
do Renascimento. Aqui vamos admirar a 
estátua mais famosa do mundo: o David 
de Michelangelo, que está dentro da 
Galeria Accademia. Nem todos conse-
guem ver a verdadeira uma vez que a co-
pia esta na praça della Signoria, se prepare 
para esta obra prima. Serão 3 noites em 
Florença, o que nos dá tempo para conhe-
cer a Toscana. Incluímos um passeio fora 
de Florença, para visitar a famosa região 
do Chianti. Durante este tour de meio 
dia, você admirará belas colinas cobertas 
de vinhedos, oliveiras e ciprestes. As vis-
tas são deslumbrantes; as vilas medievais 
localizadas no topo das colinas e os im-
ponentes castelos. Faremos uma parada 
em uma pequena vila medieval chamada 
Montefioralle, onde visitaremos uma vi-
nícola típica para uma degustação de vi-
nhos com algumas entradinhas, antes de 
voltar para Florença.

Nosso itinerário renascentista termina-
rá na cidade mais romântica de todas: 
Veneza! Aqui o seu sonho de passear de 
gôndola se torna realidade! Incluímos 
o “Tour Bacaro”, vamos visitar alguns 
“wine bars” locais nas áreas menos conhe-
cidas de Veneza, onde você degustará um 
pouco de vinho local e o famoso cic-
chetti, que são petiscos venezianos. Será 
uma experiência muito divertida para ter-
minar o nosso tour!

Bem-vindo às capitais da 
arte e do bem estar

Pôr do sol sobre o Vittoriano Roma

Nosso Circuito também está disponível em:

Trem
Viajar em trem de alta velocidade é uma experiência ines-
quecível.
Aproveite sua viagem no confortável business class a bor-
do do Trenitalia, esta classe inclui bebidas e jornais. Fique 
à vontade enquanto toma um café e admira pela janela as 
belas paisagens italianas!

 
Aluguel do carro
Para os que querem ter a liberdade de dirigir por conta 
própria, incluímos o aluguel do carro. Ideal para quem via-
jando em família ou com amigos. Junte-se ao grupo ape-
nas durante os passeios e atividades em cada cidade. Os 
passeios sempre serão os mesmos, hotéis e as atividades 
estão incluídos, a única diferença é que, em vez de viajar 
de trem com o grupo, você irá com seu próprio carro.
O carro foi incluído do 3º ao 6º dia do itinerário. Em 
Veneza você não precisará do carro.

 
Motorista e carro privativo
Esta é a nossa opção Premium. Você terá todo o conforto 
de poder escolher entre um carro modelo mercedes ou 
similar ou uma minivan com um motorista que fala portu-
guês (mediante disponibilidade) para o transporte entre 
as cidades (Roma, Florença e Veneza). E ainda, oferecemos 
algo exclusivo, no percurso entre as cidades de Roma e 
Florença você terá a opção de fazer uma parada, escolha 
uma destas três maravilhosas cidades: o charmoso “bor-
go” de Orvieto, Moltepulciano ou Civita di Bagnoregio. 
Já no percurso entre as cidades de Florença e Veneza as 
opções de parada são Bologna, Ferrara ou Padova.
Os passeios sempre serão os mesmos, hotéis e as ativida-
des estão incluídos única diferença é que, em vez de viajar 
de trem com o grupo você terá os traslados privativos
As cidades poderão ser escolhidas no momento da re-
serva ou nos avise com 48h de antecipação.

 
Somente Hotel e Serviços
O deslocamentos entre as cidades é totalmente desvin-
culados do pacote, para que o passageiro possa definir a 
melhor maneira de viajar.

Não deixe de nos consultar para as exten-
sões pós tour – Podendo retornar a Roma 
ou incluir a ida a Milão. 

Florença – Detalhe da Primavera de Botticelli

Duomo Milão



Itinerário
EM TREM
Dia 1 – Sexta feira
Roma (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto seu motoris-
ta, transfer para o hotel.
Resto do dia livre
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. Visite a 
famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma moeda por cima 
do ombro direito direto, a lenda diz que se você fizer isso, voltará a 
Roma. Continue até a Piazza Della Rotonda e não deixe de visitar o 
Panteão, o antigo templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido 
em igreja: este é o único templo romano que permaneceu intacto ao 
longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza Navona, e pode-
rá admirar a belíssima fonte dos Quatro Rios, projetada por Bernini: 
a lenda diz que o autor posicionou a personificação do rio da Prata 
como se estivesse com medo da fachada da igreja à sua frente, cons-
truída por seu rival Borromini.
Se preferir podemos reservar um tour guiado privativo.
Nosso pacote Italia Renascentista inclui um jantar no charmoso 
bairro de Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 
cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita vida no-
turna. Você terá a oportunidade de jantar em uma típica trattoria 
romana, para descobrir aromas e tradições antigas. Oferecemos três 
opções de restaurantes para você escolher. Deixe que a reserva é por 
nossa conta!
Aproveite seu jantar! Pernoite.

Dia 2 – Sábado
Roma (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: Museus do 
Vaticano e o Coliseu.
Após o café da manhã, entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para 
a visita incluída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo “pule a fila”. Seu guia o 
levará aos museus onde você visitará uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo. Caminhe pelas belas galerias: tapeçarias e 
mapas geográficos, admire as salas de Rafael e, em seguida, a mara-
vilhosa Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma porta 
privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo! O pas-
seio termina na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e tempo 
livre para tomar um gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em 
pedaço (street food de Roma)
À tarde, junte-se ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, 
sem fazer longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos con-
hecer os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir a uma 
variedade de eventos, como batalha de gladiadores ou caçadas de 
animais, você aprenderá mais sobre como os romanos costumavam 
aproveitar as horas de lazer.
Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, o lugar 
onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos viviam: a 
vista é espetacular daqui, então prepare para tirar fotos belíssimas! 
Vamos conhecer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida ro-

mana antiga, para ver algumas das ruínas da época muito bem pre-
servadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo e tente imaginar 
como era ser um cidadão da Roma antiga. Traslado de volta ao hotel
Aproveite o resto do dia para conhecer a cidade Pernoite.

Dia 3 Domingo
Roma > Florença (C)
Após o café da manhã, encontre seu tour líder no hotel, juntos irão 
até a estação Termini para tomarem o trem de alta velocidade para 
Florença: a viagem dura cerca de uma hora e meia, aproveite para 
apreciar a paisagem italiana. O seu tour líder viajará com você, divul-
gando dicas e informações locais para você começar a se familiarizar 
com o nosso próximo destino. Ao chegar em Florença, check-in no 
hotel e tempo livre. À tarde, encontre seu guia local especializado 
para um city tour pela cidade considerada o “Berço da Renascentis-
ta”. Vamos conhecer os inúmeros monumentos, igrejas e edifícios 
como: Santa Maria del Fiore, mais conhecida como Duomo. Em sua 
visita, você ficará impressionado com sua magnífica cúpula construí-
da por Filippo Brunelleschi. Em seguida, vamos atravessar uma pe-
quena praça para ver a torre “Campanile” (parcialmente projetada 
por Giotto) e o Batistério, com suas portas de bronze onde Miche-
langelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No centro da cidade, você 
verá a Piazza della Signoria, o Palazzo della Signoria (também con-
hecido como Palazzo Vecchio) e a Basílica de Santa Croce. Este pas-
seio mostrará os lugares mais fascinantes e interessantes de Florença 
inclui também a famosa Galeria Accademia. Você pode admirar a 
estátua mais conhecida do mundo, o imponente David de Michelan-
gelo, uma escultura de beleza absoluta, símbolo do modelo renascen-
tista. Dentro da Galeria Accademia, você pode admirar outras obras 
importantes deste famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” e 
“Pietà di Palestrina”. Pernoite

Pôr do sol em Roma
Dia 4 Segunda feira
Florença (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais bonitas e típicas 
da Toscana, o Chianti Colinas verdes desenhadas por quilômetros e 
quilômetros de vinhedos e olivais, vilarejos entre grandes muralhas 
medievais, ruas sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Monte-
fioralle, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com baixo impacto 
ambiental e agricultura sustentável, recebeu certificação orgânica em 
2019. Serão mostrados os processos básicos para a produção de vinho 
desde o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, envelheci-
mento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação dos vinhos 
produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti 
Clássico Reserva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompanhado de 
um aperitivo (croutons de polenta com ragù, almôndegas, pão com 
tomate e pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias medievais 
da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do antigo caste-
lo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. Pernoite
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção

Dia 5 Terça feira
Florença (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar o dia passean-
do pelas ruas da bela cidade Florença por conta própria ou escolher 
um dos nossos passeios guiados opcionais.
Você pode fazer uma visita guiada a Siena, San Gimignano ou Pisa 
ou escolher uma experiência inesquecível, como dirigir uma Ferrari 
ou um carro antigo (consulte nossa excursão opcional). Pernoite

Dia 6 – Quarta feira
Florença > Veneza (C)
Após o café da manhã, traslado à estação de trem e saída para Ve-
neza. Ao chegar em Veneza aproveite seu transfer privativo em táxi 
aquático para o hotel. Manhã livre, à tarde, encontre seu tour líder e 

prepare-se para uma das experiências mais sonhadas: passear de gôn-
dola. Esta é a melhor forma de se encantar e se apaixonar pela cidade 
construída sobre as águas. Não tem maneira melhor de admirar es-
plêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns da cidade que 
deslizar pelo grand canal de Veneza e por canais menores com um 
belo gondoleiro.
Mas seu dia ainda não terminou. Você terá outra incrível experiên-
cia veneziana! O nosso pacote Italia Reinascentista inclui o “Bacaro 
Tour”. Vamos visitar alguns bares de vinho locais em áreas menos 
conhecidas de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho e os 
cicchetti, que são as tapas venezianas. Será uma experiência divertida 
para encerrar o dia! Noite livre. Pernoite

Dia 7 Quinta feira
Veneza(C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com entrada “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marcos após a visita, 
vamos conhecer os lugares mais emblemáticos da “Cidade Flutuan-
te”: o Palazzo dei Dogi, símbolo do passado glorioso de Veneza, e a 
“Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não deixe de apro-
veitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver as lojinhas que estão por 
toda parte. Nossa sugestão para um happy hour ir até o tradicionalís-
simo bar veneziano Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, 
feito de prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 Sexta feira
Veneza
Café da manhã e fim dos nossos serviços.
Opcional incluir extensão a Milão ou retornar a Roma

Aproveite sua viagem no confortável business 
class a bordo do Trenitalia, esta classe inclui 
bebidas e jornais. Fique à vontade enquanto 

toma um café e admira pela janela as belas 
paisagens italianas! 

O Frecciarossa, trem de alta velocidade da Trenitalia



Em Trem
• Traslado privativo de chegada do aeroporto de 

Fiumicino para o hotel em Roma
• Transporte em trem de alta velocidade (Business 

Class ou premium)
• Traslados de/para o hotel até a estação de trem
• Maleteiros nas estações de trem
• Alojamento em hotéis de 4 * e 5 estrelas com 

classificações garantidas pela Carrani Tours
• Maleteiros nos Hotéis
• Tour lider profissional que acompanhará você 

durante a sua viagem (do 3º ao 7º dia de viagem)
• Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela Sistina 

e Basílica de São Pedro + Coliseu, Fórum Romano e 
Monte Palatino (transporte, guia local profissional, 
bilhetes de entrada sem fila, fones de ouvido)

• Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 

ALTA TEMPORADA:
Abril 2  23
Maio 21  28
Junho 4  18  25
Setembro 3  10  17  24
Outubro 1  15
 
DBL / TPL € 2.995,00
Sup SGL € 1.047,00

MÉDIA TEMPORADA:
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27
 
DBL / TPL € 2.799,00
Sup SGL € 860,00

Roma  Starhotels Metropole 4*sup
Florença  Starhotels Michelangelo 4*sup
Veneza Starhotels Splendid Venice 4*sup

características de Roma.Você poderá escolher entre 3 
restaurantes:   
1)Restaurante Cajo & Gajo–Piazza di San Calisto 9,   
2)Restaurante Grazia & Graziella–Largo M.D. Fumasoni 
Biondi, 5 (esquina com a Via della Paglia)  
3)Restaurante Nannarella–Piazza di S. Calisto, 5

• Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
‘Accademia (guia local profissional, bilhetes de entrada 
sem linha, fones de ouvido)

• Tour de meio dia no Chianti, visite uma vinícola típica 
e desfrute de uma degustação de vinhos com algumas 
entradinhas

• Passeios em Venezia: passeio a pé com ingressos “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marcos, 
por conta propria

• Passeio de gôndola
• Experiência em Bacaro

Starhotels
Metropole

Starhotels
Michelangelo

Starhotels
Splendid
Venice

O PACOTE INCLUI SUPER ALTA TEMPORADA:
Maio 21  28
Junho 4  18
Setembro 3  10  17  24
 
DBL / TPL € 3.581,00
Sup SGL € 1.620,00

ALTA TEMPORADA:
Junho 25
Outubro  1  15

DBL / TPL € 3.442,00
Sup SGL € 1.477,00

MÉDIA TEMPORADA
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 3.242,00
Sup SGL € 1.271,00

BAIXA TEMPORADA
Abril 2  23
DBL / TPL € 3.151,00
Sup SGL € 1.177,00

Roma  Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Florença  Sina Hotel Villa Medici 5*
Veneza  Sina Hotel Centurion Palace 5*

Sina Hotel  
Bernini
Bristol

Sina Hotel
Villa Medici

Sina Hotel
Centurion
Palace

Praça e Igreja e Santa Maria – Trastevere Roma



Itinerário
Com Aluguel Do Carro 
O pacote Inclui o aluguel do carro para que você tenha indenpendencia e possa dirigir por conta própria. 
Junte-se ao nosso pequeno grupo Italia Renescentista  apenas durante os tours e atividades em cada cidade. 
Os hotéis e as atividades serão os mesmos a única diferença será que, em vez de viajar de trem com o grupo, 
você conduzirá seu proprio veículo. O carro foi incluído do 3º ao 6º dia do itinerário. Para seu maior conforto, 
incluímos o estacionamento nos dias de hospedagem em Firenze. Carros nao sao permitidos em Veneza..

Dia 1 – Sexta feira
Roma (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto seu motoris-
ta, transfer para o hotel.
Resto do dia livre
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. Visite a 
famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma moeda por cima 
do ombro direito direto, a lenda diz que se você fizer isso, voltará a 
Roma. Continue até a Piazza Della Rotonda e não deixe de visitar o 
Panteão, o antigo templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido 
em igreja: este é o único templo romano que permaneceu intacto ao 
longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza Navona, e pode-
rá admirar a belíssima fonte dos Quatro Rios, projetada por Bernini: 
a lenda diz que o autor posicionou a personificação do rio da Prata 
como se estivesse com medo da fachada da igreja à sua frente, cons-
truída por seu rival Borromini.
Se preferir podemos reservar um tour guiado privativo.
Nosso pacote Itália Renascentista inclui um jantar no charmoso 
bairro de Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 
cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita vida no-
turna. Você terá a oportunidade de jantar em uma típica trattoria 
romana, para descobrir aromas e tradições antigas. Oferecemos três 
opções de restaurantes para você escolher. Deixe que a reserva é por 
nossa conta!
Aproveite seu jantar! Pernoite.

Dia 2 – Sábado
Roma (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: Museus do 
Vaticano e o Coliseu.
Após o café da manhã, entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para 
a visita incluída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo “pule a fila”. Seu guia o 
levará aos museus onde você visitará uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo. Caminhe pelas belas galerias: tapeçarias e 
mapas geográficos, admire as salas de Rafael e, em seguida, a mara-
vilhosa Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma porta 
privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo! O pas-
seio termina na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e tempo 
livre para tomar um gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em 
pedaço (street food de Roma)
À tarde, junte-se ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, 
sem fazer longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos con-
hecer os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir a uma 
variedade de eventos, como batalha de gladiadores ou caçadas de 
animais, você aprenderá mais sobre como os romanos costumavam 

aproveitar as horas de lazer.
Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, o lugar 
onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos viviam: a 
vista é espetacular daqui, então prepare para tirar fotos belíssimas! 
Vamos conhecer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida ro-
mana antiga, para ver algumas das ruínas da época muito bem pre-
servadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo e tente imaginar 
como era ser um cidadão da Roma antiga. Traslado ao Hotel
Aproveite o resto do dia para conhecer a cidade Pernoite.

Dia 3 Domingo
Roma > Florença (C)
Após o café da manhã, em seu hotel localizado centralmente encon-
tre seu motorista para irem até a locadora Avis e assim fazer os proce-
dimento para a retirada do carro
Agora com as chaves na mão comece sua jornada e desfrute da paisa-
gem italiana. Se você quiser, sugerimos de fazer uma parada em uma 
destas charmosas cidades no meio do caminho: Orvieto, Montepul-
ciano or Civita di Bagnoregio ou ainda, quem sabe fazer umas com-
pras em um Outlet de marcas famosas antes de chegar a Florença.
Ao chegar em Florença, check-in no hotel e tempo livre. À tarde, en-
contre seu guia local especializado para um city tour pela cidade con-
siderada o “Berço da Renascentista”. Vamos conhecer os inúmeros 

Mercedes Classe E nas colinas da Toscana

monumentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del Fiore, mais 
conhecida como Duomo. Em sua visita, você ficará impressionado 
com sua magnífica cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em 
seguida, vamos atravessar uma pequena praça para ver a torre “Cam-
panile” (parcialmente projetada por Giotto) e o Batistério, com suas 
portas de bronze onde Michelangelo imaginou os “Portões do Paraí-
so”. No centro da cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo 
della Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio) e a Basíli-
ca de Santa Croce. Este passeio mostrará os lugares mais fascinantes 
e interessantes de Florença inclui também a famosa Galeria Acca-
demia. Você pode admirar a estátua mais conhecida do mundo, o 
imponente David de Michelangelo, uma escultura de beleza absolu-
ta, símbolo do modelo renascentista. Dentro da Galeria Accademia, 
você pode admirar outras obras importantes deste famoso artista 
como “I Prigioni”, “San Matteo” e “Pietà di Palestrina”. Pernoite

Dia 4 Segunda feira
Florença (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais bonitas e típicas 
da Toscana, o Chianti Colinas verdes desenhadas por quilômetros e 
quilômetros de vinhedos e olivais, vilarejos entre grandes muralhas 
medievais, ruas sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Monte-
fioralle, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com baixo impacto 
ambiental e agricultura sustentável, recebeu certificação orgânica em 
2019. Serão mostrados os processos básicos para a produção de vinho 
desde o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, envelheci-
mento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação dos vinhos 
produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti 
Clássico Reserva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompanhado de 
um aperitivo (croutons de polenta com ragù, almôndegas, pão com 
tomate e pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias medievais 
da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do antigo cas-
telo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. Voce pode ir até Pisa ou 
Siena, ou dar uma volta no entorno de Florença. Pernoite
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção

Dia 5 Terça feira
Florença (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar o dia passean-
do pelas ruas da bela cidade Florença por conta própria ou sugerimos 
que pegue o carro e visite um desses destinos maravilhosos próximos 
a Florença como Siena, San Gimignano, Chianti, Val D’Orcia, Pisa, 
Lucca, Arezzo e Cinque Terre. Se deseja fazer uma visita guiada a 
Siena, San Gimignano ou Pisa, podemos reservá-la! Pernoite

Dia 6 – Quarta feira
Florença > Veneza (C)
Após o café da manhã, vamos para Veneza, se você quiser, recomen-
damos uma parada em Bolonha famosas por suas torres, igrejas e co-
mida deliciosa. Outra parada que recomendamos Ferrara ou Pádua.
Uma vez em Veneza, você entregará o seu carro no escritório da Avis 
no aeroporto Marco Polo ou na Piazzale Roma (dependendo de 
como vais chegar em Veneza).
Não se preocupe que pensamos em tudo! Incluímos o transfer para 
os hotel
Manhã livre, à tarde, encontre seu tour líder e prepare-se para uma 
das experiências mais sonhadas: passear de gôndola. Esta é a melhor 
forma de se encantar e se apaixonar pela cidade construída sobre as 
águas. Não tem maneira melhor de admirar esplêndidos palácios, 
igrejas, pontes, jardins e armazéns da cidade que deslizar pelo grand 
canal de Veneza e por canais menores com um belo gondoleiro.
Mas seu dia ainda não terminou. Você terá outra incrível experiência 
veneziana! O nosso pacote Italia Reinassace inclui o “Bacaro Tour”. 
Vamos visitar alguns bares de vinho locais em áreas menos conheci-
das de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho e os cicche-
tti, que são as tapas venezianas. Será uma experiência divertida para 
encerrar o dia! Noite livre. Pernoite

Dia 7 Quinta feira
Veneza(C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com entrada “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marco após a visita, 
vamos conhecer os lugares mais emblemáticos da “Cidade Flutuan-
te”: o Palazzo dei Dogi, símbolo do passado glorioso de Veneza, e a 
“Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não deixe de apro-
veitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver as lojinhas que estão por 
toda parte. Nossa sugestão para um happy hour ir até o tradicionalís-
simo bar veneziano Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, 
feito de prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 Sexta feira
Veneza
Café da manhã e fim dos nossos serviços.
Opcional incluir extensão a Milão ou retornar a Roma

Vista da Toscana desde San Gimignano



Aluguel Do Carro

• Traslado privativo de chegada do aeroporto de 
Fiumicino para o hotel em Roma

• Alojamento em hotéis de 4 * e 5 estrelas com 
classificações garantidas pela Carrani Tours

• Maleteiros nos Hoteis
• Tour líder profissional que acompanhará você durante 

os passeios (do 3º ao 7º dia de viagem)
• Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela Sistina 

e Basílica de São Pedro + Coliseu, Fórum Romano e 
Monte Palatino (Guia local profissional, Bilhetes de 
entrada sem linha, Fones de ouvido)

• Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma.

• Você poderá escolher entre 3 restaurantes:  
1. Restaurante Cajo & Gajo–Piazza di San Calisto 9,   
2. Restaurante Grazia & Graziella–Largo M.D. 

ALTA TEMPORADA:
Abril 2  23
Maio 21  28
Junho 4  18  25
Setembro 3  10  17  24
Outubro 1  15

DBL / TPL € 3.086,00
Sup SGL € 1.047,00

MÉDIA TEMPORADA:
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 2.890,00
Sup SGL € 860,00

Roma  Starhotels Metropole 4*sup
Florença  Starhotels Michelangelo 4*sup
Veneza Starhotels Splendid Venice 4*sup

Fumasoni Biondi, 5 (esquina com a Via della Paglia) 
3.Restaurante Nannarella–Piazza di S. Calisto, 5

• Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
‘Accademia (guia local profissional, bilhetes de entrada 
sem linha, fones de ouvido)

• Tour de meio dia no Chianti, visite uma vinícola típica 
e desfrute de uma degustação de vinhos com algumas 
entradinhas

• Passeios em Veneza: passeio a pé com ingressos “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marcos 
(por conta própria)

• Passeio de gôndola
• Experiência em Bacaro
• Estacionamento em FLorença
• Transfer em Veneza de Piazzale Roma ou aeroporto 

Marco Polo para Hotel

Pacote  Hoteis 4*s:
Gruppo I (Audi A3 ou similar automático) 

O PACOTE INCLUI: SUPER ALTA TEMPORADA:
Maio 21  28
Junho 4  18
Setembro 3  10  17  24

DBL / TPL € 3.770,00
Sup SGL € 1.620,00

ALTA TEMPORADA:
Junho 25
Outubro  1  15

DBL / TPL € 3.633,00
Sup SGL € 1.477,00

MÉDIA TEMPORADA
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 3.431,00
Sup SGL € 1.271,00

BAIXA TEMPORADA
Abril 2  23

DBL / TPL € 3.339,00
Sup SGL € 1.177,00

Roma  Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Florença  Sina Hotel Villa Medici 5*
Veneza  Sina Hotel Centurion Palace 5*

acote  Hoteis 5*:
Gruppo L (Mercedes Benz CLASS E ou similar automático) 

acote  Hoteis 5*:
Gruppo H (BMW 318 ou similar automático) 



Itinerário
Em Carro Privativo Com Motorista
Esta é a nossa opção Premium, você terá o conforto de ter um carro mercedes ou similar privativo ou 
uma minivan com um motorista que fala português (mediante disponibilidade) para o transporte entre 
as cidades (Roma, Florença e Veneza). Os passeios sempre serão os mesmos, hotéis e as atividades estão 
incluídos única diferença é que, em vez de viajar de trem com o grupo você terá os traslados privativos.

Dia 1 – Sexta feira
Roma (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto seu motoris-
ta, transfer para o hotel. Resto do dia livre.
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. Visite a 
famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma moeda por cima 
do ombro direito direto, a lenda diz que se você fizer isso, voltará a 
Roma. Continue até a Piazza Della Rotonda e não deixe de visitar o 
Panteão, o antigo templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido 
em igreja: este é o único templo romano que permaneceu intacto ao 
longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza Navona, e po-
derá admirar a belíssima fonte dos Quatro Rios, projetada por Ber-
nini: a lenda diz que o autor posicionou a personificação do rio da 
Prata como se estivesse com medo da fachada da igreja à sua frente, 
construída por seu rival Borromini. Se preferir podemos reservar um 
tour guiado privativo.
Nosso pacote Italia Renascentista inclui um jantar no charmoso 
bairro de Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 
cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita vida no-
turna. Você terá a oportunidade de jantar em uma típica trattoria 
romana, para descobrir aromas e tradições antigas. Oferecemos três 
opções de restaurantes para você escolher. Deixe que a reserva é por 
nossa conta!
Aproveite seu jantar! Pernoite.

Dia 2 – Sábado
Roma (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: Museus do 
Vaticano e o Coliseu.
Após o café da manhã, entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para 
a visita incluída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo “pule a fila”. Seu guia o 
levará aos museus onde você visitará uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo. Caminhe pelas belas galerias: tapeçarias e 
mapas geográficos, admire as salas de Rafael e, em seguida, a mara-
vilhosa Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma porta 
privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo! O pas-
seio termina na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e tempo 
livre para tomar um gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em 
pedaço (street food de Roma).
À tarde, junte-se ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, 
sem fazer longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos con-
hecer os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir a uma 
variedade de eventos, como batalha de gladiadores ou caçadas de 
animais, você aprenderá mais sobre como os romanos costumavam 
aproveitar as horas de lazer.
Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, o lugar 
onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos viviam: a 
vista é espetacular daqui, então prepare para tirar fotos belíssimas! 
Vamos conhecer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida ro-
mana antiga, para ver algumas das ruínas da época muito bem pre-
servadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo e tente imaginar 
como era ser um cidadão da Roma antiga. Traslado ao Hotel
Aproveite o resto do dia para conhecer a cidade Pernoite.

Dia 3 Domingo
Roma > Florença (C)
Após o café da manhã, encontre seu motorista que ira acompan-
há-lo até seu carro de luxo para a viagem pelas estradas do Lazio e 
Toscana até Florença. Nós pensamos em surpreendê-lo ao longo do 
caminho, oferecemos a opção de fazer uma parada em uma destas 
charmosas cidades: Orvieto, Montepulciano or Civita di Bagnore-
gio. (você poderá decidir durante sua chegada em Roma) Ao chegar 
em Florença, check-in no hotel e tempo livre. À tarde, encontre seu 
guia local especializado para um city tour pela cidade considerada o 
“Berço da Renascentista”. Vamos conhecer os inúmeros monumen-
tos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del Fiore, mais conheci-
da como Duomo. Em sua visita, você ficará impressionado com sua 
magnífica cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em seguida, 
vamos atravessar uma pequena praça para ver a torre “Campanile” 
(parcialmente projetada por Giotto) e o Batistério, com suas portas 
de bronze onde Michelangelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No 
centro da cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo della 
Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio) e a Basílica de 
Santa Croce. Este passeio mostrará os lugares mais fascinantes e in-

Vista do Pontevecchio – Florença

teressantes de Florença inclui também a famosa Galeria Accademia. 
Você pode admirar a estátua mais conhecida do mundo, o imponen-
te David de Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, símbolo 
do modelo renascentista. Dentro da Galeria Accademia, você pode 
admirar outras obras importantes deste famoso artista como “I Pri-
gioni”, “San Matteo” e “Pietà di Palestrina”. Pernoite

Dia 4 Segunda feira
Florença (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais bonitas e típicas 
da Toscana, o Chianti Colinas verdes desenhadas por quilômetros e 
quilômetros de vinhedos e olivais, vilarejos entre grandes muralhas 
medievais, ruas sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Monte-
fioralle, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com baixo impacto 
ambiental e agricultura sustentável, recebeu certificação orgânica em 
2019. Serão mostrados os processos básicos para a produção de vinho 
desde o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, envelheci-
mento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação dos vinhos 
produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti 
Clássico Reserva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompanhado de 
um aperitivo (croutons de polenta com ragù, almôndegas, pão com 
tomate e pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias medievais 
da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do antigo caste-
lo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. Pernoite
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção

Dia 5 Terça feira
Florença (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar o dia passean-
do pelas ruas da bela cidade Florença por conta própria ou escolher 
um dos nossos passeios guiados opcionais.
Você pode fazer uma visita guiada a Siena, San Gimignano ou Pisa 
ou escolher uma experiência inesquecível, como dirigir uma Ferrari 
ou um carro antigo (consulte nossa excursão opcional). Pernoite

Dia 6 – Quarta feira
Florença > Veneza (C)
Após o café da manhã, saída em seu carro privativo com um mo-
torista para Veneza. Neste trajeto você também poderá escolher 
fazer uma parada em uma destas maravilhosas cidades: Bologna, 
Ferrara ou Padova (escolha a cidade da sua parada na sua chegada 
a Roma). Ao chegar em Veneza aproveite seu transfer privativo em 
táxi aquático para o hotel. Manhã livre, à tarde, encontre seu tour 
líder e prepare-se para uma das experiências mais sonhadas: passear 
de gôndola. Esta é a melhor forma de se encantar e se apaixonar pela 
cidade construída sobre as águas. Não tem maneira melhor de admi-
rar esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns da cidade 
que deslizar pelo grand canal de Veneza e por canais menores com 
um belo gondoleiro.
Mas seu dia ainda não terminou. Você terá outra incrível experiência 
veneziana! O nosso pacote Italia Reinassace inclui o “Bacaro Tour”. 
Vamos visitar alguns bares de vinho locais em áreas menos conheci-
das de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho e os cicche-
tti, que são as tapas venezianas. Será uma experiência divertida para 
encerrar o dia! Noite livre. Pernoite

Dia 7 Quinta feira
Veneza(C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com entrada “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marcos após a visita, 
vamos conhecer os lugares mais emblemáticos da “Cidade Flutuan-
te”: o Palazzo dei Dogi, símbolo do passado glorioso de Veneza, e a 
“Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não deixe de apro-
veitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver as lojinhas que estão por 
toda parte. Nossa sugestão para um happy hour ir até o tradicionalís-
simo bar veneziano Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, 
feito de prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 Sexta feira
Veneza
Café da manhã e fim dos nossos serviços.
Opcional incluir extensão a Milão ou retornar a Roma

Passeio em Gôndola, pelos canais de Veneza



Carro Privativo Com Motorista

• Traslado privativo de chegada do aeroporto de 
Fiumicino para o hotel em Roma

• Transporte em carro ou minivan privativo com 
motorista em idioma  português mediante 
disponibilidade (Roma-Florença e Florença – Veneza)

• Opção de parada no caminho nas cidades: Orvieto, 
Montepulciano ou Civita di Bagnoregio e Bologna, 
Ferrara ou Padova, Tempo da parada: 2 horas

• Traslados Veneza (Taxi water P.le Roma –Hotel)
• Alojamento em hotéis de 4 * e 5 estrelas com 

classificações garantidas pela Carrani Tours
• Maleteiros nos hotéis
• Tour lider profissional que acompanhará você 

durante a sua viagem (do 3º ao 7º dia de viagem)
• Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela Sistina 

e Basílica de São Pedro + Coliseu, Fórum Romano e 
Monte Palatino (transporte, guia local profissional, 
bilhetes de entrada sem linha, fones de ouvido)

ALTA TEMPORADA:
Abril 2  23
Maio 21  28
Junho 4  18  25
Setembro 3  10  17  24
Outubro 1  15

DBL / TPL € 3.377,00
Sup SGL € 1.157,00

MÉDIA TEMPORADA:
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 3.195,00
Sup SGL € 897,00

Roma  Starhotels Metropole 4*sup
Florença  Starhotels Michelangelo 4*sup
Veneza Starhotels Splendid Venice 4*sup

• Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma.

• Você poderá escolher entre 3 restaurantes:  
1. Restaurante Cajo & Gajo–Piazza di San Calisto 9,  
2. Restaurante Grazia & Graziella–Largo M.D. 
Fumasoni Biondi, 5 (esquina com a Via della Paglia)  
3. Restaurante Nannarella–Piazza di S. Calisto, 5

• Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
‘Accademia (guia local profissional, bilhetes de entrada 
sem linha, fones de ouvido)

• Tour de meio dia no Chianti, visite uma vinícola típica 
e desfrute de uma degustação de vinhos com algumas 
entradinhas

• Passeios em Venezia: passeio a pé com ingressos “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marco, 
por sua conta

• Passeio de gôndola
• Experiência em Bacaro

Starhotels
Metropole

Starhotels
Michelangelo

Starhotels
Splendid
Venice

O PACOTE INCLUI: SUPER ALTA TEMPORADA:
Maio 21  28
Junho 4  18
Setembro 3  10  17  24

DBL / TPL € 3.963,00
Sup SGL € 1.729,00

ALTA TEMPORADA:
Junho 25
Outubro  1  15

DBL / TPL € 3.825,00
Sup SGL € 1.586,00

MÉDIA TEMPORADA
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 3.631,00
Sup SGL € 1.380,00

BAIXA TEMPORADA
Abril 2  23

DBL / TPL € 3.533,00
Sup SGL € 1.285,00

Roma  Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Florença  Sina Hotel Villa Medici 5*
Veneza  Sina Hotel Centurion Palace 5*

Sina Hotel  
Bernini
Bristol

Sina Hotel
Villa Medici

Sina Hotel
Centurion
Palace



Itinerário
Hotéis e Passeios 
O deslocamento entre as cidades é totalmente desvinculado do pacote, para que o passageiro possa definir 
a melhor maneira de viajar. O pacote Inclui os hotéis e as atrações para que você tenha indenpendencia e 
possa chagar ou ciudades por conta própria. Junte-se ao nosso pequeno grupo Italia Renescentista  apenas 
durante os tours e atividades em cada cidade. Os hotéis e as atividades serão os mesmos a única diferença 
será que, em vez de viajar de trem com o grupo, você chagerà em Florença e Veneza por conta própria.

Dia 1 – Sexta feira
Roma (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto seu motoris-
ta, transfer para o hotel. Resto do dia livre
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. Visite a 
famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma moeda por cima 
do ombro direito direto, a lenda diz que se você fizer isso, voltará a 
Roma. Continue até a Piazza Della Rotonda e não deixe de visitar o 
Panteão, o antigo templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido 
em igreja: este é o único templo romano que permaneceu intacto ao 
longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza Navona, e pode-
rá admirar a belíssima fonte dos Quatro Rios, projetada por Bernini: 
a lenda diz que o autor posicionou a personificação do rio da Prata 
como se estivesse com medo da fachada da igreja à sua frente, cons-
truída por seu rival Borromini.
Se preferir podemos reservar um tour guiado privativo.
Nosso pacote Itália Renascentista inclui um jantar no charmoso 
bairro de Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 
cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita vida no-
turna. Você terá a oportunidade de jantar em uma típica trattoria 
romana, para descobrir aromas e tradições antigas. Oferecemos três 
opções de restaurantes para você escolher. Deixe que a reserva é por 

nossa conta!
Aproveite seu jantar! Pernoite.

Dia 2 – Sábado
Roma (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: Museus do 
Vaticano e o Coliseu.
Após o café da manhã, entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a 
visita incluída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de 
São Pedro, com nosso acesso exclusivo “pule a fila”. Seu guia o levará 
aos museus onde você visitará uma das coleções de arte mais impor-
tantes do mundo. Caminhe pelas belas galerias: tapeçarias e mapas 
geográficos, admire as salas de Rafael e, em seguida, a maravilhosa 
Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma porta privile-
giada à Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo! O passeio 
termina na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e tempo livre 
para tomar um gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em pedaço 
(street food de Roma).
À tarde, junte-se ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, 
sem fazer longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos con-
hecer os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir a uma 
variedade de eventos, como batalha de gladiadores ou caçadas de 

 Vista de Roma desde o monte Giannicolo

animais, você aprenderá mais sobre como os romanos costumavam 
aproveitar as horas de lazer.
Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, o lugar 
onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos viviam: a 
vista é espetacular daqui, então prepare para tirar fotos belíssimas! 
Vamos conhecer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida ro-
mana antiga, para ver algumas das ruínas da época muito bem pre-
servadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo e tente imaginar 
como era ser um cidadão da Roma antiga. Traslado para o Hotel
Aproveite o resto do dia para conhecer a cidade Pernoite.

Dia 3 Domingo
Roma > Florença (C)
Após o café da manhã, Chegada em Florença por conta própria. Ao 
chegar em Florença, check-in no hotel. À tarde, encontre seu guia 
local especializado para um city tour pela cidade considerada o 
“Berço da Renascentista”. Vamos conhecer os inúmeros monumen-
tos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del Fiore, mais conheci-
da como Duomo. Em sua visita, você ficará impressionado com sua 
magnífica cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em seguida, 
vamos atravessar uma pequena praça para ver a torre “Campanile” 
(parcialmente projetada por Giotto) e o Batistério, com suas portas 
de bronze onde Michelangelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No 
centro da cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo della 
Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio) e a Basílica de 
Santa Croce. Este passeio mostrará os lugares mais fascinantes e in-
teressantes de Florença inclui também a famosa Galeria Accademia. 
Você pode admirar a estátua mais conhecida do mundo, o imponen-
te David de Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, símbolo 
do modelo renascentista. Dentro da Galeria Accademia, você pode 
admirar outras obras importantes deste famoso artista como “I Pri-
gioni”, “San Matteo” e “Pietà di Palestrina”. Pernoite

Dia 4 Segunda feira
Florença (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais bonitas e típicas 
da Toscana, o Chianti Colinas verdes desenhadas por quilômetros e 
quilômetros de vinhedos e olivais, vilarejos entre grandes muralhas 
medievais, ruas sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Monte-
fioralle, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com baixo impacto 
ambiental e agricultura sustentável, recebeu certificação orgânica em 
2019. Serão mostrados os processos básicos para a produção de vinho 
desde o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, envelheci-
mento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação dos vinhos 
produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti 
Clássico Reserva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompanhado de 
um aperitivo (croutons de polenta com ragù, almôndegas, pão com 

tomate e pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias medievais 
da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do antigo caste-
lo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. Pernoite
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção

Dia 5 Terça feira
Florença (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar o dia passean-
do pelas ruas da bela cidade Florença por conta própria ou escolher 
um dos nossos passeios guiados opcionais.
Você pode fazer uma visita guiada a Siena, San Gimignano ou Pisa 
ou escolher uma experiência inesquecível, como dirigir uma Ferrari 
ou um carro antigo (consulte nossa excursão opcional). Pernoite

Dia 6 – Quarta feira
Florença > Veneza (C)
Após o café da manhã, Chegada em Veneza por conta própria. Man-
hã livre, à tarde, encontre seu tour líder e prepare-se para uma das ex-
periências mais sonhadas: passear de gôndola. Esta é a melhor forma 
de se encantar e se apaixonar pela cidade construída sobre as águas. 
Não tem maneira melhor de admirar esplêndidos palácios, igrejas, 
pontes, jardins e armazéns da cidade que deslizar pelo grand canal de 
Veneza e por canais menores com um belo gondoleiro.
Mas seu dia ainda não terminou. Você terá outra incrível experiên-
cia veneziana! O nosso pacote Itália Renascentista inclui o “Bacaro 
Tour”. Vamos visitar alguns bares de vinho locais em áreas menos 
conhecidas de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho e os 
cicchetti, que são as tapas venezianas. Será uma experiência divertida 
para encerrar o dia! Noite livre. Pernoite

Dia 7 Quinta feira
Veneza(C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com entrada “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marcos após a visita, 
vamos conhecer os lugares mais emblemáticos da “Cidade Flutuan-
te”: o Palazzo dei Dogi, símbolo do passado glorioso de Veneza, e a 
“Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não deixe de apro-
veitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver as lojinhas que estão por 
toda parte. Nossa sugestão para um happy hour ir até o tradicionalís-
simo bar veneziano Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, 
feito de prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 Sexta feira
Veneza
Café da manhã e fim dos nossos serviços.
Opcional incluir extensão a Milão ou retornar a Roma

David de MIchelangelo



Hotéis e Passeios

• Traslado privativo de chegada do aeroporto de 
Fiumicino para o hotel em Roma

• Alojamento em hotéis de 4 * e 5 estrelas com 
classificações garantidas pela Carrani Tours

• Maleteiro nos hoteis
• Tour lider profissional que acompanhará você 

durante a sua viagem (do 3º ao 7º dia de viagem)
• Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela Sistina 

e Basílica de São Pedro + Coliseu, Fórum Romano e 
Monte Palatino (Guia local profissional, Bilhetes de 
entrada sem linha, Fones de ouvido)

• Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma.

• Você poderá escolher entre 3 restaurantes: 

ALTA TEMPORADA:
Abril 2  23
Maio 21  28
Junho 4  18  25
Setembro 3  10  17  24
Outubro 1  15

DBL / TPL € 2.585,00
Sup SGL € 990,00

MÉDIA TEMPORADA:
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 2.393,00
Sup SGL € 803,00

Roma  Starhotels Metropole 4*sup
Florença  Starhotels Michelangelo 4*sup
Veneza Starhotels Splendid Venice 4*sup

1. Restaurante Cajo & Gajo–Piazza di San Calisto 9, 
2. Restaurante Grazia & Graziella–Largo M.D. 
Fumasoni Biondi, 5 (esquina com a Via della Paglia) 
3. Restaurante Nannarella–Piazza di S. Calisto, 5

• Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
‘Accademia (guia local profissional, bilhetes de entrada 
sem linha, fones de ouvido)

• Tour de meio dia no Chianti, visite uma vinícola típica 
e desfrute de uma degustação de vinhos com algumas 
entradinhas

• Passeios em Venezia: passeio a pé com ingressos “pule 
a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São Marcos, 
por sua conta

• Passeio de gôndola
• Experiência em Bacaro

Starhotels
Metropole

Starhotels
Michelangelo

Starhotels
Splendid
Venice

O PACOTE INCLUI: SUPER ALTA TEMPORADA:
Maio 21  28
Junho 4  18
Setembro 3  10  17  24

DBL / TPL € 3.198,00
Sup SGL € 1.563,00

ALTA TEMPORADA:
Junho 25
Outubro  1  15

DBL / TPL € 3.053,00
Sup SGL € 1.420,00

MÉDIA TEMPORADA
Julho  9  16  23
Agosto 6  20  27

DBL / TPL € 3.033,00
Sup SGL € 1.214,00

BAIXA TEMPORADA
Abril 2  23

DBL / TPL € 2.747,00
Sup SGL € 1.119,00

Roma  Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Florença  Sina Hotel Villa Medici 5*
Veneza  Sina Hotel Centurion Palace 5*

Sina Hotel  
Bernini
Bristol

Sina Hotel
Villa Medici

Sina Hotel
Centurion
Palace


