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PT_FANTASIA by CARRANI TOURS  
ALTA TEMPORADA 2021 
PORTUGUÊS 
 
 
REFERENTE A TODOS OS CIRCUITOS FANTASIA 
 
Tour completo com guia acompanhante por toda Itália 
 

 Saídas regulares garantidas, a melhor maneira de descobrir a Itália 

 Diversas opções de viagem a partir de 3 até 12 noites 

 Cidades mundialmente famosas, como Roma, Florença e Veneza, passando pela Toscana, a 
região dos vinhos, e ainda a região Sul, com a costa de Sorrento a Apúlia 

 Hotéis selecionados e cozinha típica italiana 

 Trabalhamos somente com guias profissionais altamente qualificados 

 Nosso produto Fantasia é garantido em Português 

 Todos nossos tours são operados pela Carrani 
 
 
 
Informações importantes antes de reservar nossos circuitos Fantasia 
 
Ponto de encontro e horário: 
 
Fantasia com saída de Roma do Hotel Diana Roof Garden às 7:15 
 
Os tours incluem: 
 

 Transporte em ônibus Gran Turismo 

 Guia acompanhante em português 

 Hospedagem em hotéis de 4 estrelas  

 Refeições como indicado no itinerário (por favor, informe-nos no momento da reserva, em caso 
de qualquer alergia ou restrição alimentar)  

 Bilhete de entrada à área arqueológica de Pompéia “Sem Fila” (quando indicado no roteiro) 

 Bilhete de entrada para os Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro “Sem Fila” (quando 
indicado no roteiro) 

 Visitas panorâmicas mencionadas no programa com guia local (Roma, Florença, Veneza, 
Pompéia, Capri, Bari, Matera, Lecce) 

 Bilhete de entrada para o Castel del Monte (Fantasia da Puglia) 

 Bilhete de entrada à Basílica de San Marco em Veneza “Sem Fila” (quando indicado no roteiro) 

 Visita a Gruta Azul na ilha de Capri (quando indicado no roteiro) 

 Porterage incluído somente durante o tour na Apúlia 
 
Os tours não incluem: 
 

 Gorjetas de qualquer tipo ou extras de caráter pessoal  

 Maleteiros 

 Bebidas 

 Entradas em monumentos ou museus quando não mencionadas no roteiro 
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 Taxa de hospedagem segundo as indicações de cada Município 

 Tudo que não esteja expressamente mencionado como item incluído no programa 
 
Serviços de traslados: 
 

 O tour Fantasia 8 Dias / 7 Noites inlcui o traslado de chegada e saída  
 

 
Categorias dos hotéis: 
 

 Hotéis  4*. 

 
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA OS ROTEIROS DE TODOS OS CIRCUITOS PODEM SER 
MODIFICADOS OU INVERTIDOS SEM AVISO PRÉVIO 
 
Informamos a todos os clientes que as tarifas não incluem as taxas municipais. As taxas deverão ser 
pagas em cada cidade pelos passageiros, em dinheiro, diretamente ao hotel. O valor por pessoa/diária 
varia de acordo com a categoria do hotel e a cidade. 
 
Aviso Importante: em caso de perda ou dano dos fones de ouvido teremos que cobrar 55 € por 
dispositivo. 
 
TODOS OS PREÇOS SÃO POR PESSOA 
 
As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem o serviço e o IVA corrente aplicável. Todos os 
preços estão sujeitos a alteração automática sem aviso prévio devido ao aumento do IVA, taxas locais 
ou taxa de congestionamento de ônibus não comunicadas no momento da liberação deste catálogo. 
 
HOSPEDAGEM NOS HOTÉIS MENCIONADOS OU SIMILAR 

 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 
 

 Sem custos - até 15 dias antes da data de saída 

 10% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 14 e7 dias antes da data de saída 

 25% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 6 e 3 dias antes da data de saída 

 50% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 48h e 24h antes da data de saída 

 100% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer 24h antes da data de saída ou no-show  
 
 
São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira. 
 
 
Porque os nossos circuitos Fantasia são únicos e adorados pelos clientes? 
 
JOIAS DA UNESCO 
A Itália tem 55 atrações na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Italia é o 1º país do mundo com o 
maior número de patrimônio "cultural". 
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MELHORS ACOMODAÇÕES 
Estadias em hoteís selecionados. 
 
Roma – Hotel Diana Roof Garden 
Veneza - Hotel Delfino 4*, located in Venice Mestre 
Florença - Hotel Raffaello 4* 
Sorrento – Hotel Michelangelo 4* 
CAPRI - La Bougainville 4* 
Bari – The Nicolaus 4* or Hi Hotel Bari 4* 
Alberobello – Trulli Holidays Resort 4* 
Lecce – Delle Palme 4* 
 
 
 
ESTILO ITALIANO 
Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procuram uma verdadeira experiência local. 
 
MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO 
Os Fantasia são muito acessíveis e oferecem a melhor relação preço e qualidade. 
 
EM INGLÊS OU PORTUGUÊS E ESPANHOL  
Fantasia opera em inglês e em espanhol/português. 
 
CUIDADO ESPECIAL À QUALIDADE DA COMIDA  
Prezamos muito pela qualidade da comida servida durante os tours, queremos sempre dar o melhor 
para os nossos clientes. 
 
GUIAS LOCAÍS E TOUR ESCORTS EXPERTOS  
Todos os nossos tour líder e guias são profissionais altamente qualificados com muita experiência.  
 
WI-FI A BORDO! 
Disponibilizamos para nossos clientes wi-fi a bordo, para que sempre possam ficar conectados com 
seus familiares e amigos. 
 
CONFORTO EM VIAJAR 
Há muito espaço para esticar as pernas, nos ônibus Fantasia by Carrani. 
 
FONES DE OUVIDOS 
Os nossos clientes recebem fones de ouvido para que possam acompanhar claramente as informaçoes 
oferecidas pelo tour líder e guias locais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

4 

CIRCUITOS operado por Verdesicilia  

 

2020 foi um ano desafiador para todos, e nós da Carrani estivemos muito atentos e 

conectados, buscando novas alternativas para melhor atender nossos clientes. 

Pensando nisto e por entender que o momento é de união e de somar esforços, firmamos uma 

importante parceria com a operadora Verdesicilia, onde seus roteiros passam a integrar o 

nosso caderno Fantasia. Você encontrará seus produtos claramente identificados em nosso 

catalogo. 

 
Concordia Palermo | Concoria Catania  |  Maravilhas da Calabria  |  Maravilhas da Sardenha e 
Corcega 
 
Serviços de Traslados 
 

 O tour Concordia Palermo 8 Dias / 7 Noite  inclui o traslado de chegada 

 O tour Maravilhas da Calabria 8 Dias / 7 Noites  inclui traslado de chegada 

 O tour Maravilhas da Sardenha e Corcega 8 Dias / 7 Noites inclui traslado de chegada 
 
Políticas de Cancelamento: 
 

 Sem Custo até 45 dias antes da data da saída 

 30% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 45 e 33 dias antes da data de saída 

 60% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 32 e 22 dias antes da data de saída  
80% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 21 e 14 dias antes da data de saída  
100% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer 13 dias úteis antes da data de saída  ou 
em caso de NO SHOW ou se a viagem for interrompida   

 
São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira. 
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ÍNDICE 
 
 
FANTASIA 4 Dias / 3 Noites Roma > Veneza 3 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
FANTASIA 5 Dias / 4 Noites Roma > Roma 4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma 
 
FANTASIA 8 Dias / 7 Noites Roma > Roma 4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma 
 
FANTASIA 10 Dias / 9 Noites Roma > Roma 7 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
FANTASIA 11 Dias / 10 Noites Roma > Roma 8 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
FANTASIA 12 Dias / 11 Noites Roma > Roma 9 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
Fantasia da Puglia 6 Dias / 5 Noites Bari > Lecce 5 Refeições  
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > Otranto > Lecce 
 
 
Concordia Palermo 8 Dias / 7 Noites  Palermo > Palermo 13 Refeições (Operado por Verdesicilia) 
Palermo > Monreale > Erice > Trapani > Agrigento > Piazza Armerina > Catania > Siracusa > Monte 
Etna > Taormina > Messina > Cefalu > Palermo  
 
Concordia Catania – Catania 8 Dias / 7 Noites Catania> Catania  13 Refeições (Operado por 
Verdesicilia) 
Catania > Etna > Taormina > Messina > Cefalu > Palermo > Monreale > Erice >Trapani > Agrigento > 
Piazza Armerina > Siracusa > Catania  
 
Maravilhas da Calabria -  8 Dias / 7 Noites Tropea > Consenza  5 Refeições (Operado por Verdesicilia) 
Tropea > Pizzo > Capo Vaticano > Scilla > Reggio Calabria > Gerace > Stilo > Catanzaro Lido > Montes 
de la Sila > Paola > Cosenza 
 
Maravilhas da Sardenha e Corsega - 8 Dias / 7 Noites  Cagliari > Olbia 5 Refeiçoes (Operado por 
Verdesicilia) 
Cagliari > Nora > Barumini > Oristano > Bosa > Alghero > Sasari > Tempio Pausiana > Arzachena > 
Archipielago de la Magdalena > Costa Esmeralda > Bonifacio > Olbia 
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FANTASIA 4 Dias / 3 Noites 
ROMA > VENEZA 
+3 Refeições 
 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2  23 
 
 
DBL / TPL € 645,00 
Sup SGL € 228,00 
 
 

ALTA TEMPORADA 
 
Maio  3 10 17 
Junho  7 28 
Julho  19  26  
Setembro 6 20  
Outubro 4  11  
 
 
DBL / TPL € 699,00 
Sup SGL € 238,00 
 
    Hotéis 
 
Cidade   
 
Florença   Raffaello 4*  
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
 

 
 
Somente com Carrani 
 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua 
Alojamento em hotéis centrais 
 

 
Observações Importantes 
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Todos os preços são por pessoa 
Hospedagem gratuito para crianças até aos 6 anos compartindo o quarto com os pais 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 
 

        
 
 

Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Assis > Siena > Florença (J) 
 
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Diana Roof Garden de ônibus Gran Turismo em direção a 
Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. 
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e 
Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a 
sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida 
por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e 
hospedagem. 
 
Dia 2 
Florença (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo 
o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da 
arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando 
com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa 
pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante 
toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena 
cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem. 
 
 
 
 
Dia 3 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J) 
 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de 
elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, 
chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode 
admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de 
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São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos 
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 4 
Veneza (C) 
 
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços. Você pode optar por uma extensão em Veneza 
ou para outros locais como por exemplo, Milão, Como ou a região do Lagos do Norte. 
 

 
 
 
FANTASIA 5 Dias / 4 Noites 
ROMA > ROMA 
+4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma 
 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2 23 
 
 
DBL / TPL € 675,00 
Sup SGL € 239,00 
 
 
Maio  3 10 17 
Junho  7 28 
Julho  19  26  
Setembro 6 20  
Outubro 4  11  
 
 
DBL / TPL € 741,00 
Sup SGL € 249,00 
 
 
    
Hotéis 
 
Cidade   
 
Florença  Raffaello 4*  
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
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Somente com Carrani 
 
Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
 

 
Observações Importantes 
 

Todos os preços são por pessoa 
Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 

        
 
 

Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Assis > Siena > Florença (J) 
 
Saída de manhã às 7:15 horas do hotel Diana Roof Garden de ônibus Gran Turismo em direção a 
Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. 
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e 
Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a 
sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida 
por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e 
hospedagem. 
 
Dia 2 
Florença (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo 
o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da 
arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando 
com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa 
pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante 
toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena 
cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J) 
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Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de 
elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, 
chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode 
admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de 
São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos 
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 4  
Veneza (C) 
 
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita da cidade que 
inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de 
Veneza, sede dos Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros 
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 5  
Veneza > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma (C, A) 
 
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, na 
Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas 
românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: 
Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional 
que se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, 
em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do 
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e fim dos nossos serviços.
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FANTASIA 8 Dias / 7 Noites 
ROMA > ROMA 
+4 Refeições 
 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano)  > Roma 
 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  1 22 
 
 
DBL / TPL € 1.045,00 
Sup SGL € 431,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  2 9 16 
Junho  6 27 
Julho  18  25  
Setembro 5 19  
Outubro 3 10  
 
 
DBL / TPL € 1.099,00 
Sup SGL € 456,00 

 
Hotéis 

 
Cidade   
 
Florença   Raffaello 4*  
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
 
 

 
Somente com Carrani 
 
Traslado de chegada e saída em Roma 
Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Descubrindo Roma pela noite (nosso passeio de grupo regular) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa entrada exclusiva 
Sem Fila) 
 

 



 
 
 

 
 

12 

Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 

 

 

Roteiro 
 
Dia 1  
Roma 
 
Recepção no aeroporto e traslado INCLUÍDO ao hotel. Chegada ao hotel e resto do dia livre. Às 20:30 

apresentação no ponto de encontro (esquina da Via del Traforo, perto do numero 148 e Largo del 
Tritone, no outro lado da calçada frente à loja de noivas) para a saída do passeio de noite. Nosso guia 

local especializado o levarão a descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora 
durante o dia - absolutamente romântica à noite. Para conhecer melhor estas maravilhas da Cidade 

Eterna, aproveite deste passeio combinado de ônibus panorâmico e a pé. O tour termina na área do 
Coliseu. Aprecie por conta própria o resto da noite. Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença (C, J) 
 
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo livre 
para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a 
famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o 
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. 
Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças 
mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos 
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Florença (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo 
o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da 
arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando 
com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa 
pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante 
toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena 
cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem. 
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Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J) 
 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de 
elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, 
chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode 
admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de 
São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos 
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5 
Veneza (C) 
 
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita da cidade que 
inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de 
Veneza, sede dos Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros 
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Veneza > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma (C, A) 
 
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, na 
Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas 
românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: 
Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional 
que se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, 
em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do 
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel. 
 
Dia 7  
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com 
nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, você verá uma 
das coleções de arte mais importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas 
Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a 
Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8  
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel e traslado INCLUÍDO ao aeroporto. Término dos nossos serviços. 
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FANTASIA 10 Dias / 9 Noites 
ROMA > ROMA 
+7 Refeições 
 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  1 22 
 
 
DBL / TPL € 1.526,00 
Sup SGL € 530,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  2  9 16 
Junho  6 27 
Julho  18  25  
Setembro 5 19  
Outubro 3 10  
 
 
DBL / TPL € 1.616,00 
Sup SGL € 555,00 
 

Hotéis 
 
Cidade   
 
Florença   Raffaello 4*  
Veneza  Delfino (Mestre) 4* 
Roma   Diana Roof Garden 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Descubrindo Roma pela noite (nosso passeio de grupo regular) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de S. Pedro com nossa entrada exclusiva Sem Fila 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida 
incluída! 
Visita a Gruta Azul em Capri 
Descubra as jóias do Sul da Itália! 
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Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 

Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída) 

 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. Às 20:30 apresentação no ponto de 

encontro (esquina da Via del Traforo, perto do numero 148 e Largo del Tritone, no outro lado da calçada 
frente à loja de noivas) para a saída do passeio de noite. Nosso guia local especializado o levarão a 

descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia - absolutamente 
romântica à noite. Para conhecer melhor estas maravilhas da Cidade Eterna, aproveite deste passeio 

combinado de ônibus panorâmico e a pé. O tour termina na área do Coliseu. Aprecie por conta própria o 
resto da noite. Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem. 

 

Dia 2 

Roma > Assis > Siena > Florença (C, J) 
 
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo livre 
para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a 
famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o 
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. 
Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças 
mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos 
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Florença (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo 
o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da 
arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando 
com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa 
pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante 
toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena 
cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem. 
 
Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J) 
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Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de 
elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, 
chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode 
admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de 
São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos 
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5 
Veneza (C) 
 
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita da cidade que 
inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de 
Veneza, sede dos Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros 
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Veneza > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma (C, A) 
 
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, na 
Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas 
românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: 
Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional 
que se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, 
em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do 
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel. 
 
Dia 7  
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com 
nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, você verá uma 
das coleções de arte mais importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas 
Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a 
Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em 
direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campania. Chegada 
em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de 
Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e 
depois voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção ao 
Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira 
pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do 
mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e 
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passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os 
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade 
romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias 
de hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” da 
época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Ao final da visita, 
seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável traje 
informal). 
 
Dia 9 
Sorrento > Capri > Roma (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para embarcar com destino a Capri. Na 
chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as condições 
climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e 
pela tarde traslado ao porto para o viagem de retorno. Continuação em ônibus em direção a Roma. 
Chegada em Roma e hospedagem no hotel. 
 
Dia 10 
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços. 
 

 
 
FANTASIA 11 Dias / 10 Noites 
ROMA > ROMA 
+8 Refeições 
 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  1 22 
 
DBL / TPL € 1.595,00 
Sup SGL € 552,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  2  9 16 
Junho  6 27 
Julho  18  25  
Setembro 5 19  
Outubro 3 10 
DBL / TPL € 1.652,00 
Sup SGL € 562,00 
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   Hotéis 
 
Cidade   
 
Florença   Raffaello 4*  
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Descubrindo Roma pela noite (nosso passeio de grupo regular) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa entrada Sem Fila) 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza napolitana e uma 
bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul em Capri 
Descubra as jóias do Sul da Itália! 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 

Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída) 

 

 

Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. Às 20:30 apresentação no ponto de 
encontro (esquina da Via del Traforo, perto do numero 148 e Largo del Tritone, no outro lado da calçada 
frente à loja de noivas) para a saída do passeio de noite. Nosso guia local especializado o levarão a 
descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia - absolutamente 
romântica à noite. Para conhecer melhor estas maravilhas da Cidade Eterna, aproveite deste passeio 
combinado de ônibus panorâmico e a pé. O tour termina na área do Coliseu. Aprecie por conta própria o 
resto da noite. Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença (C, J) 
 
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo livre 
para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a 
famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o 
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. 
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Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças 
mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos 
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Florença (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo 
o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da 
arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando 
com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa 
pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante 
toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena 
cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem. 
 
Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J) 
 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de 
elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, 
chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode 
admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de 
São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos 
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5 
Veneza (C) 
 
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita da cidade que 
inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de 
Veneza, sede dos Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros 
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Veneza > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma (C, A) 
 
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, na 
Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas 
românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: 
Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional 
que se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, 
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em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do 
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel. 
 
Dia 7 
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com 
nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, você verá uma 
das coleções de arte mais importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas 
Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a 
Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em 
direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campania. Chegada 
em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de 
Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e 
depois voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção ao 
Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira 
pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do 
mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e 
passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os 
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade 
romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias 
de hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” da 
época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Ao final da visita, 
seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável traje 
informal). 
 
Dia 9 
Sorrento > Capri > Sorrento (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para embarcar com destino a Capri. Na 
chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as condições 
climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e 
pela tarde regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 10 
Sorrento > Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel. Tempo livre. Como opcional, podemos organizar uma breve excurção para a 
costa Amalfitana (não esta incluída). À tarde aproximadamente às 16:00 voltaremos a Roma e 
hospedagem no hotel. 
 
Dia 11 
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços. 



 
 
 

 
 

21 

FANTASIA 12 Dias / 11 Noites 
ROMA > ROMA 
+9 Refeições 
 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
ALTA TEMPORADA 
 
 
Maio  2  9 16 
Junho  6 27 
Julho  18  25  
Agosto  1 22  
Setembro 5 19  
Outubro 3 10 
 
 
 
DBL / TPL € 1.910,00 
Sup SGL € 670,00 
 
 
   Hotéis 
 
Cidade   
 
Florença   Raffaello 4*  
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
Capri   La Bougainville 4* 
 
 

 
Somente com Carrani 
 
Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Descubrindo Roma pela noite (nosso passeio de grupo regular) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa entrada exclusiva 
Sem Fila) 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza napolitana e uma 
bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul e alojamento em Capri 
Descubra as jóias do Sul da Itália! 
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Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia que esta incluída) 
 

 

Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. Às 20:30 apresentação no ponto de 
encontro (esquina da Via del Traforo, perto do numero 148 e Largo del Tritone, no outro lado da calçada 
frente à loja de noivas) para a saída do passeio de noite. Nosso guia local especializado o levarão a 
descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora durante o dia - absolutamente 
romântica à noite. Para conhecer melhor estas maravilhas da Cidade Eterna, aproveite deste passeio 
combinado de ônibus panorâmico e a pé. O tour termina na área do Coliseu. Aprecie por conta própria o 
resto da noite. Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença (C, J) 
 
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tempo livre 
para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a 
famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o 
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. 
Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças 
mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos 
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Florença (C, A) 
 
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade onde o talento italiano se manifesta em todo 
o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da 
arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando 
com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa 
pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), 
Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante 
toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena 
cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo 
dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem. 
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Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza (C, J) 
 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de 
elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, 
chegaremos na Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode 
admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de 
São Petronio que originalmente era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos 
para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em 
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do 
oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5 
Veneza (C) 
 
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita da cidade que 
inclui: Praça San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de 
Veneza, sede dos Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros 
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Veneza > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma (C, A) 
 
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, na 
Toscana. Região caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas 
românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: 
Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional 
que se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, 
em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! Depois do 
almoço, tempo livre durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel. 
 
Dia 7  
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com 
nossa entrada exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos museus, você verá uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo.  Uma oportunidade para admirar a Galeria dos Mapas 
Geográficos, dos Tapetes e os quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a 
Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em 
direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campania. Chegada 
em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de 
Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e 
depois voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção ao 
Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira 
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pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do 
mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e 
passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os 
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade 
romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias 
de hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” da 
época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Ao final da visita, 
seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável traje 
informal). 
 
Dia 9 
Sorrento (C, J) 
 
Acomodação em Sorrento em regime de meia pensão. Dia livre. 
 
Dia 10 
Sorrento > Capri (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para embarcar com destino a Capri. Na 
chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as condições 
climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e 
traslado para o hotel. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 11 
Capri > Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, traslado ao porto, onde vamos embarcar no ferry direto a 
Nápoles. Em ônibus faremos o regresso a Roma. Chegada em Roma e hospedagem. 
 
Dia 12 
Roma (C) 
 
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços. 
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Fantasia da Puglia 6 Dias/5 Noites - Viagem Sem Pressa!  
Grupo pequeno! Máximo de 15 pessoas! 
BARI > LECCE 
+5 Refeições 
 
Bari > Trani > Castel Del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > Lecce 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio                  14 28 
Junho               18 25 
Julho                2 23 
Agosto             27 
Setembro      3 17  
Outubro        8 22 
 
 
DBL / TPL € 1.647,00 
Sup SGL € 210,00 
 
    Hotéis 
 
Cidade              
 
Bari                                         The Nicolaus 4* - Hi Hotel Bari 4* 
Alberobello                     Trulli Holidays Resort 4* 
Lecce                                      Delle Palme 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Grupo Pequeno de no mais de 15 pessoas! 
Visite os locais do PATRIMÔNIO MUNDIAL UNESCO do Castel del Monte, Alberobello e Matera! 
Locorotondo e Otranto: avaliados “BORGHI”! 
Durma em um dos locais mais famosos no mundo, os “Trulli” 
Visite o melhor da Puglia conosco! 
Jantar numa local especial! 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluidas 
 

 
GRUPO PEQUENO 
VIAGEM SEM PRESSA 
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Roteiro 
 
Dia 1 
Bari (J) 
  
Chegada em Bari por própria conta. Encontre-se com o nosso Tour Líder no seu hotel em Bari, a cidade 
mais importante da Puglia e dali começe nosso tour para descobrir essa maravilhosa região. Tour a pê 
na tarde para aprender mais sobre a historia da cidade e o seus monumentos mais relevantes. Caminhe 
pelas ruazinhas encantadoras do antigo centro da cidade, admire a Basílica de São Nicola aonde os 
restos do Santo Nicola de Myra estão preservados e o Castelo Normanno-Suábio, um forte construido 
no século XII construido por Roger o Normando e reconstruido por Frederico II de Suabia. Seja 
maravilhado pela fantástica vista do paisagem que se pode desfrutar desde o forte (boleto de admissão 
ao castelo por sua conta). Depois da visita, alcance a Praça Mercantile aonde poderás ver a antiga 
Coluna de Justiça. Jantar e hospedagem em hotel. 
 
Dia 2 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello (C, J) 
 
Desfrute do café da manhã no hotel antes de sair de Bari com ônibus para chegar a Trani. Conhecida 
como a “Pérola da Puglia” a cidade medieval de Trani é uma das cidades mais marcantes do sul da 
itália. Descubra a arte e os monumentos, visite o bairro judeu e a maravilhosa Catedral de pedra 
branca. A tarde, alcançe o Castel del Monte, uma das localidades mais valorizadas da puglia. Visite este 
patrimonio mundial da Unesco construída no seculo XIII por Roger o Normando, um dos maiores reis da 
historia. A estrutura è um complexo geométrico, na forma de um octágono e envolvido de um mistério 
irresolvido. Sua jornada continuara em direção de Alberobello: uma localidade conhecida mundialmente 
como patrimonio mundial da Unesco famosa pelos “Trulli”. Essas casas em forma de cono composta de 
pedras secas construídas no seculo xiv com as pedras calcariam locais e este vilarejo é realmente único 
com uma atmosfera de contos de fadas. A cidade de alerobello pega o seu nome desde a foresta antiga 
de carvalhos de “Arboris Belli” (Belas Árvores) que uma vez chegavam a cobrir toda a área. É possível 
ver estes edifícios típicos em toda a Valle de Itria. Pernoite em um verdadeiro “Trullo”. Jantar incluído. 
 
Dia 3 
Alberobello > Matera > Alberobello (C, J) 
 
Matera será o destino de hoje. Após o café da manhã, no “quadrado” do hotel destacado, (considere 
200 metros desde os Trulli) o ônibus vos levara neste incrível patrimonio mundial da Unesco. Visite e 
aprenda a história dos “Sassi di Matera” (Pedras de Matera), cavernas que foram usadas como casas 
por mais de 9000 anos e Que fazem parte do centro histórico da cidade. Admire a Catedral Românica 
donde é possivél ver a cidade, o maravilhoso campanário e desfrute da linda vista dos “Sassi”. 
Traslado de volta a Alberobello na tarde. Jantar e pernoite no “Trullo”.  
 
Dia 4 
Alberobello > Locorotondo > Ostuni > Lecce (C, J) 
 
Café da manhã na praça do hotel destacado (considere 200 metros desde os Trulli). Deixe Alberobello 
com ônibus e chegue a Locorotondo. Aproveite do tempo livre nesta pequena cidade que è parte das 
“cidades brancas” da Puglia. Suba no ônibus novamente e viaje até Ostuni: localizada entre a região 
dos “Trulli” e o Salento, que olha a planície costeira de oliveiras antigas. Tempo livre a disposição para 
visitar outra “Cidade Branca” com tempo livre para almoçar, fazer shopping e degustar vários produtos 
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locais como o famoso azeite de oliva (tudo por sua conta). Mais tarde, suba novamente no ônibus e 
chegue em Lecce no coração da região do Salento. Jantar e pernoite. 
 
Dia 5 
Lecce > Otranto > Jantar na “Masseria Le Stanzíe” > Lecce (C, J) 
 
Depois do café da manhã no seu hotel, desfrute de uma visita guiada de 3 horas pela cidade. Aprenda a 
história de Lecce, visite o centro da antiga cidade, a Catedral do século XII, a Basílica de Santa Croce e 
Piazza do Duomo. Depois da visita, suba no ônibus e deixe Lecce. Chegaràs em Otranto, aonde terás 
tempo livre a disposição para o almoço. Passe a tarde visitando a bela cidade de Otranto a seu tempo. 
Pelos séculos, a cidade foi invadida por um numero impressionante de populações, entre outros 
podemos encontrar traços das culturas Grega, Romana e Turca. Visite os antigos bairros para ver como 
essas culturas se misturaram. Não esqueça de visitar a icônica Catedral aonde os ossos de 813 
mártires estão expostos em uma caixa de vidro atrás do altar. Veja os maravilhosos pisos mosaìcos que 
fazem competição com os reconhecidos mosaìcos de Ravenna na sua riqueza e significância. Na tarde, 
alcance Supersano aonde você terà o jantar  na “Masseria le Stanzie”. Visite a antiga fazenda, aprenda 
sobre a história e a cultura da Puglia. Veja como o macarrão feito em casa è feito e visite as tumbas 
medievaìs que fazem parte da fazenda. Jantar com refeições tipicas e produtos da região. A noite, viaje 
de volta a Lecce. Hospedagem e pernoite. 
 
Dia 6 
Lecce (C) 
  
Desfrute do último café da manhã no hotel. Fim de nossos serviços. 
Oportunidade para desfrutar dum traslado particular para Brindisi ou Bari, confira as nossas tarifas 
confidenciais dos nossos traslados e pergunte ao nosso departamento booking.  
 
 

 
 
 
Concordia Palermo   8 Dias / 7 Noites (Operado por Verdesicilia) 
PALERMO > PALERMO 
+13 Refeições   
 
Palermo > Monreale > Erice > Trapani > Agrigento > Piazza Armerina > Catania > Siracusa > Monte 
Etna > Taormina > Messina > Cefalu > Palermo 
 
 
MÉDIA TEMPORADA 
 
Julho  5  12* 19  26 
Agosto  02* 09  16 23 
 
*Saídas em portugues e espanhol 
 
DBL      € 991,00 
TPL  € 979,00  
Sup SGL € 280,00 
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ALTA TEMPORADA 
 
 
Março  29 
Abril  5*  12  19  26 
Maio  3*  10  17* 24  31 
Junho  7* 14  21  28*  
Agosto  30 
Setembro 6* 13  20  27*  
Outubro 4*  11 18  25*  
*Saídas em portugues e espanhol  
DBL      € 1.041,00 
TPL  € 1.030,00  
Sup SGL € 280,00 
 
 
 
Hotéis Previstos ou Similares 
 
Cidade   
 
Palermo Hotel Palazzo Sitano 4* / Hotel NH Palermo 4*/ Hotel Garibaldi 4*/ Hotel Cristal 

Palace 4* / Hotel Federico II 4*/ Hotel Vecchio Borgo 4*  
Agrigento  Hotel Della Valle 4*/ Hotel Dioscuri Bay Palace 4*/ Hotel Demetra 4*/ 

   Hotel Villa Romana 4* / Hotel Kaos 4* 
 
Catania   Hotel Excelsior Mercure 4*/ Hotel NH Catania 4*/ Hotel Katané 4*/  

Hotel Nettuno 4*/ Hotel NH Parco degli Aragonesi 4* 
 
 
Atenção: Em algumas saidas, o hotel poderá ser reservado na área de Taormina ao invés de Catania  
Como regra geral o hotel de cada saída será um dos indicados acima. A lista definitiva de cada saída 
será comunicada com 14 dias de antecedência 

 
Inclui: 
 
Traslado de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) para o hotel de Palermo 
Pensão completa com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até o café da manhã no 
oitavo dia. 
Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
Degustação de vinhos e produtos típicos do Etna - degustação de doces típicos em Erice e Catânia 
Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa (Os dados 
referem-se ao preço válido em 01.04.20. Caso o preço aumente, teremos que adaptar automaticamente 
o preço do passeio) 
1 kit de áudio sem fio por pessoa 
Tour líder em espanhol durante todo o passeio, exceto o 1º dia, o 2º dia e o último dia. 
Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalù 
Visita livre em Taormina 
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Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale e 
Siracusa. 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Não inclui Maleteiros 
Não inclui entrada para os monumentos 
ATENÇÃO: com menos de 7 participantes, a viagem poderá ser feita com um motorista / guia. 
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local segundo decisão 

da Verdesicilia 

Suplementos Opcionais (valores comissionados) 
 

1. Ingressos para os monumentos. - € 90,00 por pessoa 

Inclui ingressos para: PALERMO: Capela Palatina /  Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 

AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / SIRACUSA: Zona 

arqueológica.  

ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.05.20. Caso os ingressos subam, 

teremos que adaptar o preço do suplemento automaticamente. 

 

2. Trasnfer  OUT € 37,00 por pessoa 

transfer do hotel para o aeroporto de Palermo  ou porto ou estação de trem de Palermo ( valores 

válido somente para este circuito) 

 

 
Roteiro 

 

Dia 1 

Palermo (J) 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com outros participantes) para o hotel. Reunião com os 

participantes no hotel. Jantar Hospedagem 

Dia 2 

Palermo > Monreale > Palermo  (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel. De manhã, saída para Monreale e visita ao Claustro Beneditino e a Catedral. 

Com a desculpa de que teve uma visão onírica em que ele encontrou um tesouro escondido por seu 

pai, o rei normando Guilherme II realizou a construção de uma das mais belas catedrais da Europa. 

Mais tarde, você retornará à cidade de Palermo para um breve passeio panorâmico de ônibus. Almoço 

no hotel ou em um restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo centro histórico da capital da 

Sicília. Visitaremos seus principais monumentos, como a Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a 

famosa Praça de Pretória, imensa fonte completamente trabalhada em mármore branco de Carrara, 

com alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo 

mandato foi concluído a construção dos quatro palácios barrocos, no cruzamento da Via Vittorio 

Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, também chamada Santa Maria 

del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Jantar. 
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Hospedagem no hotel em Palermo. 

 

Dia 3 

Palermo >  Erice > Trapani > Agrigento (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel e saída para Erice, uma cidade medieval localizada a 750 metros acima do 

nível do mar que reúne muitas características da Sicília, como o urbanismo normando, a organização 

habitacional árabe ao redor do pátio e uma grande variedade de doces. Seguiremos em direçao mais 

oeste da Sicília para uma visita panorâmica a Trapani com suas salinas. Visitaremos a área de 

produção de sal marinho cercada pelos moinhos que permitem a elaboração do famoso sal de Trapani. 

Continuação para a área de Selinunte, onde visitaremos uma casa rural (reconhecida por sua produção 

de azeite)  onde faremos uma degustação de azeite antes de almoçar. Após o almoço, saída para 

Agrigento: "A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje é possível admirar dez templos dóricos 

erguidos no vale. Jantar Hospedagem no hotel. 

 

Dia 4 

Agrigento > Piazza Armerina > Catania (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o famoso e único "Vale dos Templos". Saída para a Piazza 

Armerina: visita com um guia local à esplêndida Villa Romana del Casale, localizado no coração da 

Sicília, um exemplo importante da época romana e onde você pode admirar os belos mosaicos que 

representam os usos e costumes da época. Almoço em um restaurante na área. Continuação para 

Catania, onde faremos uma parada em um bar na cidade velha para saborear um doce típico da região 

e um passeio panorâmico a pé pela cidade. Esta cidade é a mais importante da costa leste, é 

caracterizada principalmente por suas construções feitas de pedra vulcânica. Jantar Hospedagem em 

hotel. 

 
Dia 5  

Catania > Siracusa com almoço em um restaurante local > (Noto) > Catania (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel e de manhã saída para Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 

734-733 aC. Se estende ao longo do mar, próximo à ilha de Ortigia, que se conecta ao continente por 

uma ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu passado glorioso: o Templo de Minerva, 

transformado em Catedral Cristã,  a lendária Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro Greco e 

o Anfiteatro Romano localizado perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. Almoço em um restaurante 

local. Tarde livre em Siracusa ou possibilidade de participar de uma excursão opcional a NOTO, capital 

do barroco siciliano, onde, por um curto período de tempo, você pode admirar a Catedral 

completamente renovada após vários anos de restauração (suplemento a ser pago no local. O tour 

opcional ocorrerá somente com um mínimo de participantes, e o preço do mesmo será pago no local). 

Regresso para Catania. Jantar Hospedagem em hotel. 
 

Dia 6 
Catania > Etna com almoço em uma casa rural > Taormina-Catania (C, A, J) 
 
Café da manhã no hotel e (se as condições meteorológicas permitirem), partiremos para o Monte Etna: 

o vulcão mais alto e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio de Sapienza a 

1.800 metros de altitude. Visita das crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". Grandiosa é a 
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variedade da flora que se encontra ali, e maravilhosas são as paisagens lunares que podem ser vistas 

ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e história se 

uniram para dar origem a um lugar único no mundo. Vamos almoçar em uma casa rural no sopé do 

Etna, onde, além de desfrutar de uma refeição típica e genuína, podemos saborear o vinho Etna de 

nossa própria produção. Continuação para Taormina: localizado no cume da rocha pitoresca do Monte 

Taurus (204m. Altitude). Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas românticas da cidade ou 

visitar o famoso Teatro Grego, de onde você pode desfrutar de um panorama magnífico, tanto do Etna 

quanto do Mar Jônico. Regresso para Catania. Jantar Hospedagem em hotel. 

 
Dia 7  

Catania > Messina > Cefalù > Palermo (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel e saída para Messina para um passeio panorâmico pela cidade, que inclui a 

vista ao estreito que separa a Sicília do continente. Continuaremos até Cefalu nosso almoço será em 

um restaurante local. Cefalu é uma cidade beira mar que oferece aos visitantes uma maravilhosa 

exibição artística de luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa "Cattedrale Normanna", cuja 

construção remonta a 1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear pelas ruas estreitas 

cheias de joalherias e lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio medieval. Traslado ao hotel em 

Palermo. Jantar Hospedagem 

 

Dia 8  

Palermo (C) 

Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 

 

 
 
 
Concordia Catania  8 Dias / 7 Noites (Operado por Verdesicilia) 
CATANIA > CATANIA 
+13 Refeições  
 
Catania > Etna > Taormina > Messina > Cefalu > Palermo > Monreale > Erice >Trapani > Agrigento > 
Piazza Armerina > Siracusa > Catania  
 
MÉDIA TEMPORADA 
 
Julho  3  10  17  24  31 
Agosto  7   14  21 28 
 
 
DBL      € 991,00 
TPL  € 979,00  
Sup SGL € 280,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
 
Março  27 



 
 
 

 
 

32 

Abril  3  10  17  24 
Maio  1  8  15  22  29 
Junho  5 12  19  26  
Setembro 4 11  18  25  
Outubro 2   9  16  23  30  
 
 
DBL      € 1.041,00 
TPL  € 1.030,00  
Sup SGL € 280,00 
 
 
 
 
 
Hotéis Previstos ou Similares 
 
Cidade   
 
Catania   Hotel Excelsior Mercure 4*/ Hotel NH Catania 4*/ Hotel Katané 4*/  

Hotel Nettuno 4*/ Hotel NH Parco degli Aragonesi 4* 
 
Palermo Hotel Palazzo Sitano 4* / Hotel NH Palermo 4*/ Hotel Garibaldi 4*/ Hotel Cristal 

Palace 4* / Hotel Federico II 4*/ Hotel Vecchio Borgo 4*  
 
Agrigento Grand Hotel Mosè 4* / Hotel Della Valle 4*/ Hotel Dioscuri Bay Palace 4*/ Hotel 

Demetra 4*/ Hotel Villa Romana 4* / Hotel Kaos 4* / Hotel Kore 4* 
 
 
Atenção: Em algumas saidas, o hotel poderá ser reservado na área de Taormina ao invés de Catania  
Como regra geral o hotel de cada saída será um dos indicados acima. A lista definitiva de cada saída 
será comunicada com 14 dias de antecedência 
 

 
 
Inclui: 
 
Pensão completa desde o jantar no primeiro dia até o café da manhã no oitavo dia. 
Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
Degustação de vinhos e produtos típicos do Etna - degustação de doces típicos em Erice e Catânia 
Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e Monreale (Os dados referem-se ao 
preço válido em 01.04.20. Caso o preço aumente, teremos que adaptar automaticamente o preço do 
passeio) 
1 kit de áudio sem fio por pessoa 
Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o passeio, exceto o 1º dia e o último dia. 
Visitas panorâmicas (sem guia local) em Cefalù, Erice, Trapani, Catania e Noto. 
Visita livre em Taormina 
Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa. 
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Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Não inclui Maleteiros 
Não inclui entrada para os monumentos 
ATENÇÃO: com menos de 7 participantes, a viagem poderá ser feita com um motorista / guia. 
 
 
Suplementos Opcionais (valores comissionados) 
 
1. Ingressos para os monumentos. - € 90,00 por pessoa 

Inclui ingressos para: PALERMO: Capela Palatina /  Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 

AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / SIRACUSA: Zona 

arqueológica.  

ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.05.20. Caso os ingressos subam, teremos 

que adaptar o preço do suplemento automaticamente. 

 

2. Trasnfer  IN / OUT € 22,00 por pessoa 

traslado do aeroporto de Catania – ao hotel em Catania - porto ou estação de trem - Catania ( 

valores válido somente para este circuito) 

 

 
Roteiro 

 
 

Dia 1 

Catania (J) 
 

Chegada a Catania. Nomeação com os participantes no hotel. Jantar. Hospedagem 

 

Dia 2   

Catania > Etna com almoço em uma casa rural > Taormina > Catania (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel e se as condições meteorológicas permitirem, partiremos para o Monte Etna: o 

vulcão mais alto e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio de Sapienza a 

1.800 metros de altitude. Visita das crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". Grandiosa é a 

variedade da flora que se encontra ali, e maravilhosas são as paisagens lunares que podem ser vistas 

ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e história se 

uniram para dar origem a um lugar único no mundo. Vamos almoçar em uma casa rural no sopé do 

Etna, onde, além de desfrutar de uma refeição típica e genuína, podemos saborear o vinho Etna de 

nossa própria produção. Continuação para Taormina: está localizado no cume da rocha pitoresca do 

Monte Taurus (204m. Altitude). Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas românticas da cidade 

ou visitar o famoso Teatro Grego, de onde você pode desfrutar de um panorama magnífico, tanto do 

Etna quanto do Mar Jônico. Regresso para Catania. Jantar Hospedagem em hotel. 
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Dia 3  

Catania > Messina > Cefalù > Palermo (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel e saída para Messina para um passeio panorâmico pela cidade, que inclui a 

vista ao estreito que separa a Sicília do continente. Continuaremos até Cefalu nosso almoço será em 

um restaurante local. Cefalu é uma cidade beira mar que oferece aos visitantes uma maravilhosa 

exibição artística de luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa "Cattedrale Normanna", cuja 

construção remonta a 1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear pelas ruas estreitas 

cheias de joalherias e lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio medieval. Traslado ao hotel em 

Palermo. Jantar Hospedagem 
 

Dia 4  

Palermo > Monreale > Palermo (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel. De manhã, saída para Monreale e visita ao Claustro Beneditino e a Catedral. 

Com a desculpa de que teve uma visão onírica em que ele encontrou um tesouro escondido por seu 

pai, o rei normando Guilherme II realizou a construção de uma das mais belas catedrais da Europa. 

Mais tarde, você retornará à cidade de Palermo para um breve passeio panorâmico de ônibus. Almoço 

no hotel ou em um restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo centro histórico da capital da 

Sicília. Visitaremos seus principais monumentos, como a Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a 

famosa Praça de Pretória, imensa fonte completamente trabalhada em mármore branco de Carrara, 

com alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo 

mandato foi concluído a construção dos quatro palácios barrocos, no cruzamento da Via Vittorio 

Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, também chamada Santa Maria 

del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Jantar. 

Hospedagem no hotel em Palermo. 

 

Dia 5  

Palermo > Erice > Trapani > Agrigento (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel e saída para Erice, uma cidade medieval localizada a 750 metros acima do 

nível do mar que reúne muitas características da Sicília, como o urbanismo normando, a organização 

habitacional árabe ao redor do pátio e uma grande variedade de doces. Seguiremos em direçao mais 

oeste da Sicília para uma visita panorâmica a Trapani com suas salinas. Visitaremos a área de 

produção de sal marinho cercada pelos moinhos que permitem a elaboração do famoso sal de Trapani. 

Continuação para a área de Selinunte, onde visitaremos uma casa rural (reconhecida por sua produção 

de azeite)  onde faremos uma degustação de azeite antes de almoçar. Após o almoço, saída para 

Agrigento: "A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje é possível admirar dez templos dóricos 

erguidos no vale. Jantar Hospedagem no hotel. 

 

Dia 6 

Agrigento > Piazza Armerina  > Catania (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel. De manhã, visite o famoso e único "Vale dos Templos". Saída para a Piazza 

Armerina: visita com um guia local à esplêndida Villa Romana del Casale, localizado no coração da 

Sicília, um exemplo importante da época romana e onde você pode admirar os belos mosaicos que 
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representam os usos e costumes da época. Almoço em um restaurante na área. Continuação para 

Catania, onde faremos uma parada em um bar na cidade velha para saborear um doce típico da região 

e um passeio panorâmico a pé pela cidade. Esta cidade é a mais importante da costa leste, é 

caracterizada principalmente por suas construções feitas de pedra vulcânica. Jantar Hospedagem em 

hotel. 
 

 

Dia 7  

Catania > Siracusa com almoço no restaurante local > (Noto) > Catania (C, A, J) 

 

Café da manhã no hotel e de manhã saída para Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 

734-733 aC. Se estende ao longo do mar, próximo à ilha de Ortigia, que se conecta ao continente por 

uma ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu passado glorioso: o Templo de Minerva, 

transformado em Catedral Cristã,  a lendária Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro Greco e 

o Anfiteatro Romano localizado perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. Almoço em um restaurante 

local. Tarde livre em Siracusa ou possibilidade de participar de uma excursão opcional a NOTO, capital 

do barroco siciliano, onde, por um curto período de tempo, você pode admirar a Catedral 

completamente renovada após vários anos de restauração (suplemento a ser pago no local. O tour 

opcional ocorrerá somente com um mínimo de participantes, e o preço do mesmo será pago no local). 

Regresso para Catania. Jantar Hospedagem em hotel. 

 

Dia 8  

Catania 

Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
 
z 

 

 

 

Maravilhas da Calabria -  8 Dias / 7 Noites (Operado por Verdesicilia) 
TROPEA > COSENZA 
+8 Refeições  
 
Tropea > Pizzo > Capo Vaticano > Scilla > Reggio Calabria > Gerace > Stilo > Catanzaro Lido > Montes 
de la Sila > Paola > Cosenza 
 
 
SAÍDAS 
 
Abril   7    28 
Maio  12   19 
Junho   2    16   
Julho   7  
Setembro  1    15   29  
Outubro  6    13   20  
 
 
DBL      € 1.380,00 
TPL  € 1.375,00  
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Sup SGL € 300,00 
 

 
Hotéis Previstos ou Similares 
 
Cidade   
 
Tropea Area    Hotel Tropis 4* / Hotel Santa Lucia 4* 
 
Reggio Calabria  Hotel E-Hotel 4*/ Hotel Excelsior 4*/ Hotel Altafiumara 4*  
  Em algumas saídas o hotel podera ser 3* superior Hotel Masoanri’s 
Catanzaro  Grand Hotel Paradiso 4* / Hotel Palace 4* 
 
Zona de Cosenza/Rende       Ariha Hotel 4*/Hotel Italiana 4*/ Hotel Royal 4*       
 
 
Atenção: Em algumas saidas, o hotel poderá ser reservado na área de vibo valentia: Hotel Cala del 
Porto**** ao invés de Tropea.  
Como regra geral o hotel de cada saída será um dos indicados acima. A lista definitiva de cada saída 
será comunicada com 14 dias de antecedência 
 
Inclui: 
Transfer do grupo de chegada (aeroporto / estação Lamezia Terme ou porto de Vibo Marina) para o 
hotel Tropea 
Meia pensão desde o jantar no primeiro dia até o café da manhã no oitavo dia. 
Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
1 almoço em uma casa rural na área de Montes de la Sila  
Transporte de carro, micro ônibus ou ônibus de luxo, dependendo do número de participantes. 
Entrada para o Castelo Ruffo de Scilla 
Visitas panorâmicas (sem guias locais) 
 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Não inclui Maleteiros 
Não inclui entrada para os monumentos 
ATENÇÃO: com menos de 7 participantes, a viagem poderá ser feita com um motorista / guia hispanico 
ATENÇÃO: Assistência em espanhol a partir de 7 participantes, durante todo o passeio (multilíngue), 
caso haja menos de 7 participantes, o passeio vai se efetuar sem guia acompanhante. 
 
 

 
 
Suplementos Opcionais (valores comissionados) 
 

1. Ingressos para os monumentos. - € 50,00 por pessoa 

Inclui ingressos para: Pizzo: Igreja de Piedigrotta / Castelo / Reggio Calabria: Museu Arqueológico / 

Gerace: Catedral / trem para a Catedral / Stilo: Cattolica  ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço 
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válido em 01.04.20. Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 

automaticamente. 

 

2. Trasnfer  OUT € 74,00 por pessoa 

Hotel Cosenza - aeroporto Lamezia Terme ou estação ferroviária Cosenza (valores válido somente 

para este circuito) 

 

 

 

Roteiro 

 

Dia 1  

Lamezia Terme - Tropea  (J) 

 

Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. Transferência em grupo (com outros participantes) para o 

hotel. Jantar e acomodação. 

 
Dia 2  

Tropea - Pizzo – Tropea (C,J) 
  
Café da manhã. Saída para Pizzo. Visita guiada ao castelo onde Joaquim Murat foi morto. Visita 
também à Igreja de Piedigrotta, localizada no mar e construída no tufo. Tempo livre para o almoço. À 
tarde, retorno a Tropea, a antiga "Tropis", cidade romana. Visita à Catedral Românica (século XII), que 
preserva a imagem sagrada da Virgem da Romênia, um ícone bizantino do século XII e veja a imensa 
devoção dos habitantes de Tropea. Visite o centro histórico com suas varandas panorâmicas e ramblas 
típicas. Possibilidade de visitar (por conta própria) a Igreja de Santa María dell'Isola, que é acessada 
através de uma longa escadaria. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 3  
Tropea - Capo Vaticano - Scilla - Reggio Calabria (C,J) 
 
Café da manhã. Saída para Scilla pela estrada panorâmica que nos levará ao Capo Vaticano, com 
excelentes vistas sobre o mar. Chegada à cidade de Scilla pela encantadora e pitoresca "Costa Viola". 
Visita de Chianalea, uma vila de pescadores. Visita ao Castelo Ruffo e à Igreja de San Rocco. Tempo 
livre para almoço (não incluído). À tarde, partida para Reggio Calabria. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 4  
Reggio Calabria (C,J) 
 
Café da manhã. Visita pela cidade, antiga capital da região, juntamente com o Museu Nacional da 
Magna Grécia, onde admiraremos o famoso "Bronces De Riace". Depois de apreciar o imponente 
panorama definido por Gabriele D'Annunzio como "o quilômetro mais bonito da Itália", visite os banhos 
romanos, as fortificações gregas e a catedral. Retorno para o hotel. Jantar e acomodação. 
 
Dia 5  
Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido (C,J) 
 
Café da manhã, saída para Gerace: visita a cidade das “Cem Igrejas”. A visita à cidade medieval nos 
permitirá admirar algumas das igrejas mais antigas, bem como a famosa Catedral Românica, a maior do 
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sul da Itália. Almoço livre. Continue para Stilo, casa do famoso filósofo Tommaso Campanella. 
Visitaremos o famoso monumento "Cattolica" da arte bizantina tardia, único em toda a Europa 
Ocidental. Continue para a área de Catanzaro. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 6  
Catanzaro Lido - Montes de la Sila - Cosenza (C,J) 
 
Café da manhã. Saída para Cosenza através dos Montes de la Sila, que representam o coração verde 
da Calábria e do sul da Itália. Maravilhosas e inesperadas paisagens montanhosas nos aguardam com 
uma natureza virgem. Pare na pequena cidade de Camigliatello Silano para uma caminhada na rua 
principal ou para comprar produtos típicos da região. Almoço em casa rural onde podemos saborear a 
típica cozinha calabresa. Chegada a Cosenza. Jantar e acomodação. 
 
Dia 7  
Cosenza - Paola – Cosenza (C,J) 
 
Café da manhã. Começaremos o dia com um passeio pelo centro histórico de Cosenza. Chegaremos à 
"Piazza Prefettura" para admirar o Teatro Rendano e uma bela vista do "Castello Svevo", uma 
imponente fortaleza milenar que era o brasão do rei da Sicília e imperador do Sacro Imperador Romano 
Frederico II Hohenstaufen, chamado "Stupor Mundi", imperador - imagine-se profundamente 
apaixonado pela cidade. Continuaremos a pé ao longo do Corso Telesio, até o Duomo (a Catedral) do 
ano 1100. De ônibus, atravessando a ponte Calatrava, chegaremos a Corso Mazzini, com o único 
museu a céu aberto da Europa, o MAB (Bilotti Open- Air Museum), com obras de arte contemporânea 
criadas por artistas de renome internacional. Tempo livre para compras, almoço ou um delicioso 
sorvete. No final, seguiremos para Paola. Visita ao santuário de São Francisco de Paola e seus 
milagres. O santuário está localizado na parte alta da cidade, em um vale cercado por um rio e rico em 
vegetação. É um destino para peregrinos em todo o sul da Itália, particularmente na região, da qual São 
Francisco é o santo padroeiro. Retorno a Cosenza. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 8  
Cosenza - Lamezia Terme  (C) 
 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços 
 

 
 
Maravilhas da Sardenha e Corsega - 8 Dias / 7 Noites (Operado por Verdesicilia) 
Cagliari > Olbia 
5 Refeições 
 
Cagliari > Nora > Barumini > Oristano > Bosa > Alghero > Sasari > Tempio Pausiana > Arzachena > 
Archipielago de la Magdalena > Costa Esmeralda > Bonifacio > Olbia 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
 
Julho  18   25  
Agosto  29 
Setembro 12 
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DBL      € 1.880,00 
TPL  € 1.843,00  
Sup SGL € 360,00 
 
 
 
 
BAIXA  TEMPORADA 
 
Junho  20 
Setembro 26 
Outubro 3 

 
DBL      € 1.668,00 
TPL  € 1.642,00  
Sup SGL € 300,00 

 
Hotéis Previstos ou Similares  
 
Cagliari Hotel Regina Margherita 4* / Thotel 4* / Hotel Flora 4* / Hotel Holiday Inn 4* 
 
Alghero o Sassari Hotel Calabona 4*(Alghero) / Hotel Calalunya 4*/ Hotel El Faro 4*/ Hotel Rina 4*/ 

Hotel Soleado 4*/ Hotel Colonna 4* 
 
Olbia Hotel President 4*/ Hotel Mercure Olbia 4*/ Hotel Centrale 4*/ Hotel For you 4*/ 

Hotel l’Essenza 4*/ Hotel Olbia City 4*/  Hotel Panorama 4* 
 
 
Atenção: Em algumas saídas o hotel poderá ser em Sassari Hotel Grazzia Deledda 4* ao inves de 
Alghero.  Como regra geral o hotel de cada saída será um dos indicados acima. A lista definitiva de 
cada saída será comunicada com 14 dias de antecedência 
 
Inclui: 
Traslado de chegada do aeroporto de Cagliari para o hotel de Cagliari  
5 jantares no hotel ou restaurante local - sem bebidas 
Transporte em carro, minibus ou ônibus de luxo. 

Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o passeio, exceto o 1º e o último dia. 
Visitas panorâmicas durante todo o passeio, exceto em Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tumulus dos 
Gigantes, Necrópole de Li Muri 
Ferry para o arquipélago de Magdalena. 
Excursão a Bonifacio (Córsega) 
 

 
Observações Importantes 
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Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Não inclui Maleteiros 
Não inclui entrada para os monumentos 
Bebidas não incluídas 
ATENÇÃO: As excursões ao arquipelago de la Maddalena e da Corsega estão sujeitas à meteorologia e 
condições do mar 
ATENÇÃO: com menos de 7 participantes, a viagem poderá ser feita com um motorista / guia  
 
 

 
Suplementos Opcionais (valores comissionados) 
 
1. Ingressos para os monumentos. € 42,00 por pessoa 

 Inclui ingressos para: NORA: zona arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi / SACCARGIA: Santíssima 

Trindade / VECCJU CODDU: Tumulo dos Gigantes / ARZACHENA: Necrópole de Li Muri 

ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.04.20. Caso os valores aumentem, 

teremos que adaptar o preço do suplemento automaticamente. 

 

 

2.Trasnfer  OUT € 18,00 por pessoa 

Transfer do hotel Olbia - aeroporto de Olbia ou porto de Olbia (válido apenas para este circuito - transfer 
de grupo) 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1  

Cagliari (J) 
 
Chegada em Cagliari e traslado (grupo com outros passageiros) para o hotel. Jantar e acomodação. 
 
Dia 2  

Cagliari - Nora – Cagliari (C) 
 
Café da manhã e partida para a cidade antiga de Nora, fundada sob o domínio dos fenícios entre os 
séculos XIX e VIII a.C. e que foi durante o domínio romano, na maior população da ilha, se tornando a 
capital da província romana da Sardenha. Retorno a Cagliari e visita panorâmica da cidade. Tempo 
livre. Hospedagem 
 
Dia 3  

Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa – Alghero (C,J) 
 
Café da manhã. Saída para Barumini, onde visitaremos o complexo de Su Nuraxi. Seguiremos para 
Oristano. Tempo livre para visitar a maior cidade do oeste da Sardenha. Continuaremos com uma breve 
parada na cidade de San Giovanni di Sinis, onde a igreja mais antiga da Sardenha, joia paleo-cristã de 
S.VI. Continuaremos nossa jornada até chegarmos a Bosa, uma das aldeias medievais mais bonitas e 
mais visitadas do norte da Sardenha. Tempo livre para explorar suas pequenas praças e ruas cheias de 
palácios em pedra rosa, Iglesias e seu impressionante Castelo Malaspina que domina a cidade. Partida 
para Alghero. Jantar e acomodação. 
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Dia 4  

Alghero (Capo Caccia)  (C,J) 
Café da manhã e visita panorâmica da cidade em que o passado catalão ainda é percebido hoje nas 
placas da rua e em sua arquitetura, na cozinha, no dialeto e nas tradições. Tarde livre ou opcional ao 
Promontório de Capo Caccia e à Gruta de Netuno: embarcaremos na lancha que custará o píer de 
Capo Caccia para entrar mais tarde dentro da Gruta de Netuno, de onde você poderá admirar as 
grandes esculturas de estalactites e Estalagmites que são refletidas nas águas cristalinas. Regresso ao 
hotel. Jantar e acomodação. 
 
Dia 5  

Alghero - Sassari - Tempio Pausiana – Olbia (C, J) 
 
Café da manhã. Saída para Sassari para fazer uma visita panorâmica à segunda cidade mais 
importante da Sardenha. Continuação para a região de Longudoru, onde visitaremos a igreja românica 
mais bonita e importante de toda a Sardenha, a Igreja da Santíssima Trindade de Saccargia, construída 
no século XII de acordo com o sistema introduzido pelos professores pisanos para alternar a calcário e 
basalto. Continuaremos para Tempio Pausania, uma cidade construída inteiramente em granito, visita 
livre ao centro. Continuação para Olbia através de Calangianus, capital da cortiça (90% da produção 
nacional da Itália, com 3000 trabalhadores, 20 complexos industriais e 180 oficinas de artesanato). 
Chegada, jantar e acomodação. 
 
Dia 6  

Olbia - Excursão a Arzachena - Arquipélago La Magdalena - Costa Smeralda – Olbia 
 
Café da manhã e Saída para Arzachena, onde visitaremos o Túmulo dos Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole de Li Muri. Continue para Palau, onde embarcaremos em direção 
ao arquipélago de Magdalena. Visitaremos a mais importante das principais ilhas, a capital, Ilha de 
Magdalena. Você terá tempo livre para passear por praças animadas. Retorno de barco para Palau e 
depois para Porto Cervo, onde faremos uma breve parada em que é considerado o coração da Costa 
Smeralda e o paraíso VIP. Regresso a Olbia. Jantar e acomodação. 
 
Dia 7  

Olbia - Excursão a Bonifacio, Córsega – Olbia (C) 
 
Café da manhã. Hoje, faremos uma excursão à ilha vizinha da Córsega, uma ilha que os gregos 
chamavam de "sublime" e os franceses a definem como "a bela ilha". Sairemos para o porto onde 
tomaremos uma balsa que nos levará a Bonifacio, uma cidade localizada no sul da ilha francesa, 
considerada uma das mais bonitas da ilha por sua localização privilegiada no topo de um promontório 
rochoso de pedra calcária branca. Durante nossa visita, podemos perceber que Bonifacio é uma cidade 
fortificada que foi sitiada e destruída em inúmeras ocasiões e cuja arquitetura é marcada pelas 
diferentes povos que passaram por ela: os pisanos, os genoveses e os franceses. A cidade é dividida 
em duas partes: a marina, com o porto pequeno e esportivo, e a cidade alta, que lembra um pouco 
Saint-Tropez e a cidade velha, com suas casas altas e ruas estreitas. À tarde, retornaremos ao nosso 
hotel em Olbia. Hospedagem 
 
Dia 8  

Olbia (C) 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
 


