
Oferecemos tours em 
pequenos grupos pela ci-
dade de Florença e tam-
bém passeios nas cidade 
adjacentes como: Pisa, 
Siena, San Gimignano, 
Lucca, Chianti. Ideal para 
quem deseja conhecer 
um pouco mais sobre 
Toscana e descobrir o 
património cultural e a 
gastronomia local. Ofe-
recemos ingressos sem 
filas para museus e sítios 
culturais, acompanha-
do por guias turísticos 
locais licenciadas.

TOURS E 
PASSEIOS 

florença
ALTA TEMPORADA 2023
PORTUGUÊS

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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Alta Temporada 2023

todos os preços são comissionados e por pessoa
Politica de Cancelamento:
4 dias antes: sem custo
3 dias antes até no-show: 100% de multa

Porque os tours de Florença  
são unico e amado por os clientes?

Informações úteis  
antes de reservar nossos passeios

Lazer e Cultura

Personalize sua estadia na cidade com tours guiados 
por profissionais em locais históricos e experimente 
novas maneiras de visitar Florença. Conheça nossas 
opções, desde visitas a este imenso patrimônio das 
artes a tours de experiencia pela Toscana.

Tours selecionados  
de dia inteiro

Conheça os arredores Florença. Você vai se encan-
tar com as maravilhas da Toscana

Guias locais qualificados 
Todos nossos guias e assistentes são qualificados em 
base ao seu profissionalismo, experiência e cordiali-
dade. 

Saídas garantidas A maioria dos nossos serviços se realizam sem um 
mínimo de participantes.
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O selo Safe Travels é um símbolo de garantia, que permite 
aos viajantes reconhecer as empresas que implementaram os 
protocolos de saúde e higiene de acordo com os regulamen-
tos da WTTC World Travel and Tourism Council.

Os transportes, hoteis e restaurantes selecio-
nados em nossos circuitos adotaram medidas 
adicionais para tornar os protocolos de limpeza 
e higiene ainda mais rigorosos.

Antes de começar a sua viagem, saiba que 
a Carrani tem o compromisso de fornecer 
todas as informações necessárias referente 
aos regulamentos dos protocolos de saúde 
em todos os destinos deste tour. Estamos 
constantemente nos atualizando e faremos o 
mesmo com você e assim garantir que tenhas 
uma viagem tranquila e segura.

Durante a sua viagem os nossos escritórios 
estarão disponíveis para quaisquer informações 
ou dúvida que aparecerem durante a viagem. 
O seu Tour líder irá informá-lo sobre os pro-
tocolos de segurança que você precisa estar 
atento como o uso de máscara, precauções de 
segurança ou medidas preventivas.

VIAJE COM SEGURANÇA  
E TRANQUILIDADE

florença

Para estar sempre informado, consulte  
o site oficial da Organização Nacional  

de Turismo da Itália:

i

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
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Viva uma experiência imersiva pela história de Florença e na arte de Michelangelo. Conheça a Galeria 
Accademia e faça uma visita guiada a pé pelo centro histórico da cidade.

Tour completo por Florença  
com Galeria Accademia com almoço 

ENTRADA
SEM FILA

Comece o seu tour no coração de Florença, com a visita guiada 
na Galeria Accademia uma imersão total na arte de Michelangelo. 
Conheça sua obra mais famosa, o “Davi”, e outras importan-
tes obras-primas como ''I Prigioni'' , ''San Matteo'' e a “Pietà 
Palestrina”. O jovem Michelangelo esculpiu o Davi de um enorme 
bloco de mármore bruto em três anos, criando uma escultura 
imponente de beleza absoluta, um ícone do modelo renascen-
tista. Em seguida, você fará um passeio a pé vamos ver pelo 
lado de fora a  Igreja de San Lorenzo, depois o complexo Duomo 
(lado de fora)  o Batistério de San Giovanni com suas portas de 
bronze, admire a porta mais  famosa chamada Porta del Paradiso, 
a Catedral com a magnífica Cúpula del Brunelleschi e o campaná-
rio de Giotto. Seguiremos pela animada Via Calzaiuoli no coração 
da cidade, vamos ver a imponente Igreja Orsanmichele, uma 
obra-prima da arte gótica florentina, decorada com santuários 
com estátuas dos santos padroeiros e das guildas medievais. 
Vamos passar pelo Mercato della Paglia (Mercado de Palha): não 
se esqueça de esfregar o nariz do famoso "porcellino" (porco) e 
jogar uma moeda na fonte para lhe trazer boa sorte! Continu-

ando, você poderá admirar o romântico Ponte Vecchio, a ponte 
mais antiga de Florença, com suas renomadas joalherias. O tour 
terminará na Piazza della Signoria, uma das praças mais bonitas 
do mundo e o centro político da cidade. Um verdadeiro “museu 
ao ar livre”, você ficará maravilhado ao admirar a bela Fonte de 
Netuno com a imponente estátua de mármore de Ammannati e, 
olhe ao redor, pois o que não faltam são belíssimas esculturas 
como ” Loggia dei Lanzi, incluindo o Perseu de Cellini e o Rapto 
das Sabinas de Gianbologna. No meio da praça está o majesto-
so Palazzo Vecchio, um dos símbolos de Florença. Termine este 
incrível passeio com um delicioso almoço toscano.

Observe que a ordem das visitas pode mudar

1ALC 
AM

91,50€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5,99 ANOS 
(ALMOÇO PARA A CRIANÇA 
NÃO ESTA INCLUÍDO, PAGO 
LOCALMENTE)

ONDE
PIAZZALE MICHELANGELO
GALERIA ACCADEMIA (DAVID 
ORIGINAL DE MICHELANGELO)
IGREJA DE SAN LORENZO (FORA)
PRAÇA DUOMO
CATEDRAL (FORA)
CÚPULA DE BRUNELLESCHI 
(FORA)
CAMPANÁRIO DE GIOTTO (FORA)
BATISTÉRIO E PORTA DO 
PARAISO (FORA)
IGREJA DE ORSANMICHELE 
(FORA)
MERCATO DELLA PAGLIA
PONTE VECCHIO
PIAZZA SIGNORIA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
GUIA PROFISSIONAL LOCAL: 
GALERIA ACCADEMIA E CITY 
TOUR A PÉ PELO CENTRO 
HISTÓRICO DE FLORENÇA
VISITA AO MUSEU ACCADEMIA 
COM INGRESSO SEM FILA
FONES DE OUVIDO DENTRO DO 
MUSEU
ALMOÇO TÍPICO DA TOSCANA 
EM UM RESTAURANTE 
LOCALIZADO NO CENTRO, MENU 
DE 3 PRATOS (BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)

SAÍDAS
DIARIAMENTE EXCETO ÀS 

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS  09H00

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
08H45 NO MUSEU DA GALERIA 
ACCADEMIA, EM FRENTE À 
ENTRADA RESERVADA AOS QUE 
JÁ TEM RESERVAS

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL 
MONOLINGÜE (O TOUR GUIADO 
PODE SER EXCEPCIONALMENTE 
FEITO EM DOIS IDIOMAS POR 
MOTIVOS OPERACIONAIS)

DURAÇÃO
2.45 HRS + HORA DO ALMOÇO

Centro da cidade de Florença

NOVO 
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Visite a Galeria da Academia, onde você poderá admirar as obras-primas mais importantes de Michelan-
gelo e conheça os lugares mais emblemáticos de Florença como: San Lorenzo, Piazza del Duomo, Piazza 
Signoria, Palazzo Vecchio neste maravilhoso tour guiado a pé

City tour em Florença com Galeria Accademia Visita guiada a Galeria Accademia 

ENTRADA 
SEM FILA

MAX 
19 PAX 

Visita a Galeria Accademia e na arte de Michelangelo vamos 
contemplar a estátua mais conhecida do mundo “David”, e 
outras importantes obras como “I Prigioni” e “San Matteo” e a 
“Palestrina Pietà”. Nosso tour continuará com a descoberta do 
bairro Medici, onde você poderá admirar os monumentos que os 
próprios membros da famosa família florentina admiravam todos 
os dias: o incrível palácio onde viveram, a antiga Igreja de San 
Lorenzo, as Capelas dos Medici e o mausoléu. A poucos passos 
encontrará o maravilhoso complexo monumental do Duomo: o 
Batistério com a sua dourada “Porta del Paradiso”, a Catedral 
com a famosa Cúpula Brunelleschi e o elegante campanário de 
Giotto. O passeio segue pelas ruas do bairro medieval onde vive-
ram Dante e Beatriz e onde também se pode admirar a imponen-

te e única Igreja de Orsanmichele, uma obra-prima da arte gótica 
florentina, adornada com as estátuas dos santos padroeiros das 
poderosas corporações comerciais medievais. Você também vai 
descobrir o pitoresco “Mercato Nuovo”: não se esqueça de es-
fregar o nariz do famoso “porcellino” (porco). O passeio continua 
com uma caminhada no romântico Ponte Vecchio, a ponte mais 
antiga de Florença, com seus brilhantes joalheiros e, finalmente, 
você chegará à Piazza Signoria, uma das praças mais bonitas do 
mundo dominada pelo majestoso Palazzo Vecchio com a torre 
em apuros de Arnolfo, um dos símbolos mais famosos de Flo-
rença. . A praça é um verdadeiro "museu ao ar livre": a imponente 
Fonte de Netuno, a cópia perfeita do David de Michelangelo e a 
Loggia dei Lanzi com suas estátuas romanas antigas.

Visite a Galeria da Academia, onde você poderá admirar junto  
com nosso guia local especializado as obras-primas mais impor-
tantes de Michelangelo.  Você vai poder contemplar a estátua 
mais conhecida do mundo. O jovem Michelangelo esculpiu o 
imponente Davi desde um único bloco de mármore bruto Uma 
escultura de beleza absoluta, ícone do modelo Renascentista. 
Lá também você vai encontrar outras importantes obras deste 
famoso artista, como “I Prigioni”, “San Matteo” e “Pietà di 
Palestrina”. Quando o tour guiado terminar você tem a opção de 
ficar no museu.

2G 
M1C 
AM  

M1 
CAM

ONDE
GALERIA ACCADEMIA (DAVID 
ORIGINAL DE MICHELANGELO)
IGREJA DE SAN LORENZO (FORA)
PRAÇA DUOMO
CATEDRAL (FORA)
CÚPULA DE BRUNELLESCHI 
(FORA)
TORRE DO SINO DE GIOTTO 
(FORA)
BATISTÉRIO E PORTA DO 
PARAISO (FORA)
IGREJA ORSANMICHELE (FORA)
PONTE VECCHIO
PIAZZA SIGNORIA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
GUIA PROFISSIONAL LOCAL
BILHETE DE ENTRADA SEM FILAS 
NO MUSEU ACCADEMIA
FONES DE OUVIDO DENTRO DO 
MUSEU

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H00   
EXCETO SEGUNDA FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 08H45 NO MUSEU DA 
GALERIA DA ACCADEMIA, EM 
FRENTE À ENTRADA RESERVADA 
PARA O QUE COMPRARAM 
ANTECIPADAMENTE - 
ÀS 10H15 PASSEIO A PÉ EM VIA 
MARTELLI, 50R - EM FRENTE AO 

CAFÉ FIRENZE
UM ASSISTENTE O AGUARDA 
VESTINDO ROUPAS AZUIS COM 
NOSSO LOGOTIPO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL 
MONOLINGÜE -MIN. 2 PAX
(O TOUR GUIADO PODE SER 
EXCEPCIONALMENTE FEITO EM 
DOIS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERACIONAIS)

DURAÇÃO
2H E 30 MINUTOS (GALERIA 
ACCADEMIA DAS 9H00 ÀS 10H00 – 
CITY TOUR DAS 10H30 ÀS 12H00)

ONDE
GALERIA ACCADEMIA (DAVID 
ORIGINAL DE MICHELANGELO)

INCLUI
ENTRADA SEM FILA
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H00   
EXCETO SEGUNDA-FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 08H45 NO MUSEU DA 
GALERIA DA ACCADEMIA, EM 
FRENTE À ENTRADA RESERVADA 
PARA O QUE COMPRARAM 
ANTECIPADAMENTE - UM 
ASSISTENTE O AGUARDA 
VESTINDO ROUPAS AZUIS COM 
NOSSO LOGOTIPO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL 
MONOLINGÜE -MIN. 2 PAX
(O TOUR GUIADO PODE SER 
EXCEPCIONALMENTE FEITO EM 
DOIS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERACIONAIS)

DURAÇÃO 
1H00 DENTRO DO MUSEU  

64,50€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

48,50€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS
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Para os amantes da arte, você não pode deixar de visitar uma das galerias de arte mais famosas do mundo. Para os amantes da arte, você não pode deixar de visitar uma das galerias de arte mais famosas do mundo.

Visita guiada a Galeria Uffizi Visita guiada a Galeria Uffizi

ENTRADA 
SEM FILA

ENTRADA 
SEM FILA

MAX 
9 PAX 

MAX 
9 PAX 

Aqui você poderá admirar inúmeras obras de arte de Botticelli, 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, 
Masaccio e muitos outros.  Ao entrar nas salas de exposição 
da galeria, você sempre encontrará uma preciosidade, porém 
a mais conceituada contém as famosas obras de Botticelli, e 
sem dúvida nenhumas duas obras-primas são incontestáveis: 
"Primavera" e o "Nascimento de Vénus". Esta última pintura, 
ícone do museu, representa a alegoria do nascimento da deusa 
emergindo da espuma do mar e simbolizando o ideal de beleza 
como expressão de pureza e qualidade espiritual, típica da estéti-
ca neoplatônica renascentista.  O tour guiado termina no terraço 
Uffizi, aproveite para tirar uma foto pois a vista é incrível tendo 
de fundo os monumentos mais importantes da cidade.

Aqui você poderá admirar inúmeras obras de arte de Botticelli, 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, 
Masaccio e muitos outros.  Ao entrar nas salas de exposição 
da galeria, você sempre encontrará uma preciosidade, porém 
a mais conceituada contém as famosas obras de Botticelli, e 
sem dúvida nenhumas duas obras-primas são incontestáveis: 
"Primavera" e o "Nascimento de Vénus". Esta última pintura, 
ícone do museu, representa a alegoria do nascimento da deusa 
emergindo da espuma do mar e simbolizando o ideal de beleza 
como expressão de pureza e qualidade espiritual, típica da estéti-
ca neoplatônica renascentista.  O tour guiado termina no terraço 
Uffizi, aproveite para tirar uma foto pois a vista é incrível tendo 
de fundo os monumentos mais importantes da cidade.

M6C 
AM 

M2C 
PM

ONDE
GALERIA UFFIZI

INCLUI
ENTRADA SEM FILA
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 11:15  
EXCETO SEGUNDA-FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 11H00  NA TRAVEL STORE 
& WELCOME POINT - VIA DEI 
TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÊS -MIN. 2 PAX

DURAÇÃO 
1H30 DENTRO DO MUSEU  

ONDE
GALERIA UFFIZI

INCLUI
ENTRADA SEM FILA
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 15:15  
EXCETO SEGUNDA-FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 15:00 NA TRAVEL STORE 
& WELCOME POINT - VIA DEI 
TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL: 
DIARIAMENTE - MIN. 2 PAX
FRANCÉS: SABADO - MIN. 2 PAX
(O TOUR GUIADO PODE SER 
EXCEPCIONALMENTE FEITO EM 
DOIS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERACIONAIS)

DURAÇÃO
1H30 DENTRO DO MUSEU  

72€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

72€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS



FLORENÇA  AT 23 FLORENÇA   AT 2314 15

Este é o tour ideal para você ter o melhor de Florença em um dia e ainda saborear um delicioso almoço
Admire os monumentos que simbolizam a cidade Florença com um guia local e descubra as obras-primas 
que fazem parte da história da cidade incluindo a famosa escultura David de Michelangelo e também a 
obra prima de Botticelli, o nascimento de Vênus. 

Visita guiada a Galeria Accademia e a Galeria Uffizi Maravilhas de Florença  - City Tour com almoço 
típico + Galleria Accademia e Galleria Uffizi

ENTRADA 
SEM FILA

ENTRADA 
SEM FILA

MAX 
19 PAX 

Accademia: Você vai poder contemplar a estátua mais conhecida 
do mundo. O jovem Michelangelo esculpiu o imponente Davi 
desde um único bloco de mármore bruto em três anos. Uma 
escultura de beleza absoluta, ícone do modelo Renascentista. 
Ele retratou um magnífico jovem nu no auge de seu vigor físico, 
cuja intensa expressão de força e coragem, originada de uma fé 
absoluta em Deus, as rosas como símbolo do poder e da invenci-
bilidade da República Florentina em seu momento máximo. 
esplendor.  Lá também você vai encontrar outras importantes 
obras deste famoso artista, como “I Prigioni”, “San Matteo” e 
“Pietà di Palestrina”. Quando o tour guiado terminar você tem a 
opção de ficar no museu 

Uffizi: Para os amantes da arte, você não pode deixar de visitar 
uma das galerias de arte mais famosas do mundo.  Aqui você 
poderá admirar inúmeras obras de arte de Botticelli, Michelan-
gelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio e 
muitos outros. 

Ao entrar nas salas de exposição da galeria, você sempre en-
contrará uma preciosidade, porém a mais conceituada contém 
as famosas obras de Botticelli, e sem dúvida nenhumas duas 
obras-primas são incontestáveis: "Primavera" e o "Nascimento 
de Vénus". Esta última pintura, ícone do museu, representa a 
alegoria do nascimento da deusa emergindo da espuma do mar 
e simbolizando o ideal de beleza como expressão de pureza e 
qualidade espiritual, típica da estética neoplatônica renascentista. 

O tour guiado termina no terraço Uffizi, aproveite para tirar uma 
foto pois a vista é incrível tendo de fundo os monumentos mais 
importantes da cidade. Terminada a visita guiada, é possível 
permanecer no museu.

Nosso tour se inicia com a Galeria da Accedemia para admirar o 
belo David, bem como outras grandes obras de Michelangelo.  
Em seguida, faremos nosso passeio pelas belas ruas e praças 
do centro histórico de Florença. Admire o maravilhoso complexo 
monumental do Duomo (lado de fora): o Batistério a Catedral 
com a famosa Cúpula Brunelleschi e o elegante campanário 
de Giotto. O passeio segue pelas ruas do bairro medieval onde 
viveram Dante e Beatriz e onde também se pode admirar a 
imponente e única Igreja de Orsanmichele. Seguimos até  o 

pitoresco “Mercato Nuovo”: não se esqueça de esfregar o nariz 
do famoso “porcellino” (porco) e, finalmente, você chegará à 
Piazza Signoria, uma das praças mais bonitas do mundo domi-
nada pelo majestoso Palazzo Vecchio com a torre em apuros de 
Arnolfo, um dos símbolos mais famosos de Florença. A praça é 
um verdadeiro "museu ao ar livre.  Almoço em restaurante típico. 
Após o almoço, o tour continua com uma visita ao Palazzo delgi 
Uffizi. Neste famoso museu, admire inúmeras obras-primas de 
Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto.

M1 
M6C 
AM

2GM 
1M 
2LC 
AM

ONDE
GALERIA ACCADEMIA
GALERIA UFFIZI 

INCLUI
ENTRADA SEM FILA
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H00   
EXCETO SEGUNDA-FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ACCADEMIA: ÀS 8H45 NO MUSEU 
GALERIA DA ACCADEMIA, 
ENTRADA RESERVADA AOS QUE 
POSSUEM RESERVAS
GALERIA UFFIZI, ÀS 11H00NA 
TRAVEL STORE & WELCOME 
POINT - VIA DEI TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÊS -MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
APROX. 1 HORA DENTRO DA 
GALERIA ACCADEMIA E 1 HORA 
E 30 MINUTOS DENTRO DA 
GALERIA UFFIZI

ONDE
GALERIA ACCADEMIA (DAVID 
ORIGINAL DE MICHELANGELO)
PRAÇA DUOMO
CATEDRAL (FORA)
CÚPULA DE BRUNELLESCHI 
(FORA)
TORRE DO SINO DE GIOTTO 
(FORA)
BATISTÉRIO E PORTA DO 
PARAISO (FORA)
IGREJA ORSANMICHELE (FORA)
PIAZZA SIGNORIA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
GUIA PROFISSIONAL LOCAL
BILHETE DE ENTRADA SEM FILAS 
NO MUSEU ACCADEMIA
BILHETE DE ENTRADA SEM FILAS 
NO MUSEU UFFIZI
FONES DE OUVIDO DENTRO DO 
MUSEU
ALMOÇO EM RESTAURANTE 
TÍPICO LOCALIZADO NO CENTRO 
HISTÓRICO DE FLORENÇA 
(BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS)

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H00   
EXCETO SEGUNDA-FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 08H45 NO MUSEU DA 
GALERIA ACCADEMIA, EM 
FRENTE À ENTRADA RESERVADA 
AOS QUE COMPRARAM
ÀS 15:00 - NA TRAVEL STORE 
& WELCOME POINT - VIA DEI 
TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL 
MONOLINGÜE -MIN. 2 PAX
(O TOUR GUIADO PODE SER 
EXCEPCIONALMENTE FEITO EM 
DOIS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERACIONAIS)

DURAÇÃO
6H00 + HORA DO ALMOÇO 
(VISITA À GALERIA ACCADEMIA 
DAS 9H00 ÀS 10H00 E SEGUE 
COM CITY TOUR EM FLORENÇA 
DAS 10H30 ÀS 12H00 - ALMOÇO 
A PARTIR DAS 12H00 - GALERIA 
UFFIZI DAS 15H30 ÀS 17H00)

110,50€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

156,50€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS 
(ALMOÇO PARA A CRIANÇA 
NÃO ESTA INCLUÍDO, PAGO 
LOCALMENTE)
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Neste tour vamos descobrir os tesouros renascentistas e a história e os segredos dos Medici que se encon-
tram dentro do palácio. 

Visita guiada a Galeria Accademia e a Galeria Uffizi Florença Palazzo Vecchio:  
entradas al museo e audioguía

ENTRADA 
SEM FILA

ENTRADA 
SEM FILA

MAX 
19 PAX 

Accademia: Você vai poder contemplar a estátua mais conhecida 
do mundo. O jovem Michelangelo esculpiu o imponente Davi 
desde um único bloco de mármore bruto em três anos. Uma 
escultura de beleza absoluta, ícone do modelo Renascentista. 
Ele retratou um magnífico jovem nu no auge de seu vigor físico, 
cuja intensa expressão de força e coragem, originada de uma fé 
absoluta em Deus, as rosas como símbolo do poder e da invenci-
bilidade da República Florentina em seu momento máximo. 
esplendor.  Lá também você vai encontrar outras importantes 
obras deste famoso artista, como “I Prigioni”, “San Matteo” e 
“Pietà di Palestrina”. Quando o tour guiado terminar você tem a 
opção de ficar no museu 

Uffizi: Para os amantes da arte, você não pode deixar de visitar 
uma das galerias de arte mais famosas do mundo.  Aqui você 
poderá admirar inúmeras obras de arte de Botticelli, Michelan-
gelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio e 
muitos outros. 

Ao entrar nas salas de exposição da galeria, você sempre en-
contrará uma preciosidade, porém a mais conceituada contém 
as famosas obras de Botticelli, e sem dúvida nenhumas duas 
obras-primas são incontestáveis: "Primavera" e o "Nascimento 
de Vénus". Esta última pintura, ícone do museu, representa a 
alegoria do nascimento da deusa emergindo da espuma do mar 
e simbolizando o ideal de beleza como expressão de pureza e 
qualidade espiritual, típica da estética neoplatônica renascentista. 

O tour guiado termina no terraço Uffizi, aproveite para tirar uma 
foto pois a vista é incrível tendo de fundo os monumentos mais 
importantes da cidade. Terminada a visita guiada, é possível 
permanecer no museu.

O Palazzo Vecchio, que se ergue de forma imponente no hori-
zonte de Florença, é um dos símbolos mais reconhecidos da 
cidade. Construído na Idade Média, ainda preserva a arquitetura 
caracteristica do século XIV, com seu topo com ameias e a 
imponente Torre de Arnolfo. O inteior do palacio, reformado de 
forma primoada nos anos 500, quando o palácio se tornou a casa 
de Medici, são tipicamente renascentistas e contêm tesouros e 
obras de arte de valor inestimável. Nos suntuosos salões e nos 
aposentos privados da família, trabalharam os maiores artistas da 
época. Visitar o palácio significa passear entre as maravilhas do 
Renascimento reconstruindo sua história, descobrindo também 

os segredos e contos ligados à poderosa família Medici. O ele-
gante pátio de Michelozzo dá-lhe as boas-vindas no início de uma 
visita que lhe permitirá admirar o famoso e belo “Salão dos 500”, 
o encantador e reservado estudio de Francesco I de 'Medici, os 
belos apartamentos privados de Eleonora de Toledo e Cosimo 
I de 'Medici e as suntuosas e deslumbrantes salas de reuni-
ões, em uma incrível série de afrescos, pinturas, decorações e 
estátuas dos maiores artistas renascentistas como Michelangelo, 
Donatello, Verrocchio, Vasari, Ghirlandaio e Bronzino, só para 
citar alguns deles.

M1 
M2 C 
AM 
PM  

M15 
MC 
AM 

ONDE
GALERIA ACCADEMIA
GALERIA UFFIZI 

INCLUI
ENTRADA SEM FILA
GUIA LOCAL
FONES DE OUVIDO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H00   
EXCETO SEGUNDA-FEIRA

NAÕ OPERA
1 MAIO

PONTO DI INCONTRO
ACCADEMIA: ÀS 08H45 EN 
EL MUSEO DE LA GALERIA 
ACCADEMIA
UFFIZI: ÀS 15:00 NA TRAVEL 
STORE - VIA DEI TAVOLINI 15R
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL -MIN. 2 
PAX (O TOUR GUIADO PODE SER 
EXCEPCIONALMENTE FEITO EM 
DOIS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERACIONAIS)

DURAÇÃO
APROX. 1 HORA DENTRO DA 
GALERIA ACCADEMIA E 1 HORA E 
30 DENTRO DA GALERIA UFFIZI

ONDE
PALAZZO VECCHIO

INCLUI
ENTRADA SEM FILA
AUDIO GUIA EM 8 IDIOMAS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 11H00  

NAÕ OPERA
1 MAIO E PRIMEIRO DOMINGO DE 
CADA MÊS

PONTO DI INCONTRO
ÀS 10H45 APRESENTE SUA 
CONFIRMAÇÃO / VOUCHER 
E UM DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE NO PONTO DE 
INFORMAÇÃO DO PALAZZO 
VECCHIO (ENTRADA PELA VIA DEI 
GONDI). SUGERIMOS QUE VOCÊ 
TRAGA SEUS PRÓPRIOS FONES 
DE OUVIDO PARA OUVIR OS 
COMENTÁRIOS.

IDIOMAS
COMENTÁRIOS EM ÁUDIO GUIA 
DISPONÍVEL EM 8 IDIOMAS  
EN / ES / FR / DE / IT / PT / RU / ZH

110,50€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

37,50€
ADULTO

16€
CRIANÇA 7-15 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-6 ANOS
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Este é um passeio que mistura arte, paisagens e sabores toscanos utilizando um meio de transporte ecoló-
gico! O tour terminará com um delicioso sorvete italiano

Desfrute de um passeio muito agradável em bicicleta elétrica com parada no Piazzale Michelangelo para 
admirar a vista deslumbrante de toda cidade iluminada.

Tour em  Florença e colinas de Fiesole em bicicleta 
eléctrica com uma deliciosa degustação de gelato

Tour noturno em bicicleta eléctrica em Florença 
com uma maravilhosa vista desde o Piazzale 
Michelangelo

MAX 
8 PAX 

MAX 
8 PAX 

Saindo do centro da cidade de Florença, vamos primeiro até Pia-
zzale Michelangelo localizado nas pitorescas colinas de Fiesole, 
Andar de bicicleta elétrica é tão fácil quanto andar de bicicleta 
tradicional: graças ao seu motor, podemos subir ladeiras sem 
fazer muito esforço. Siga seu guia para percorrer todos os bairros 
da cidade, longe do centro histórico e das áreas mais populares: 
graças às ciclovias. Uma vez fora da cidade, o motor elétrico 
ajudará a lidar com as colinas da Toscana. Deixe-se envolver pelo 
som, pelos aromas, pelas cores da paisagem, com ciprestes 
seculares, oliveiras e pequenas vinhas escondidas no meio das 

colinas onde Leonardo da Vinci costumava vir estudar. A partir 
deste ponto podemos admirar algumas das mais belas vistas 
panorâmicas de Florença. Após a incrível vista da Piazzale Miche-
langelo, chegaremos a Fiesole, uma pequena cidade etrusca, 
um lugar perfeito para ver como uma pequena vila do século IV 
aC combina sua história com as vilas fiorentinas. Ao voltar, você 
poderá saborear um delicioso "gelato" 

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

Aproveite essa oportunidade para admirar os impressionantes mo-
numentos florentinos iluminados, passeando com a brisa fresca 
da noite e a tranquilidade das típicas ruas estreitas do centro his-
tórico de Florença. O tour de bicicleta elétrica permite se deslocar 
sem muito esforço, vamos atravessar uma das pontes sobre o rio 
Arno até chegarmos a um dos locais mais célebres e encantado-
res, onde se pode admirar a beleza estonteante de toda a cidade: 
a terraço do Piazzale Michelangelo. Durante a parada poderemos 
observar todos os principais monumentos que fizeram de Flo-
rença, uma das principais obras-primas góticas e renascentistas 

existentes: Aproveite o panorama e não deixe de fazer a sua foto. 
Uma vez de volta à cidade, nosso guia turístico nos guiará pelos 
becos medievais do centro da cidade, para descobrir as famosas 
praças florentinas: a Pizza Duomo, onde podemos admirar a im-
pressionante Cúpula de Brunelleschi; Piazza Santa Croce, com sua 
maravilhosa basílica gótica a maior e mais célebre Igreja Francisca-
na do mundo; Piazza della Signoria com seu majestoso museu de 
esculturas a céu aberto; Piazza della Repubblica com seus cafés 
históricos, ponto de encontro tradicional dos cidadãos de Florença 
durante as agradáveis noites de verão.

FR1C 
AM 

FR6C 
PM

ONDE
COLINAS DE FIESOLE
FLORENÇA

INCLUI
TOUR LEADER
TOUR LEADER
ALUGUEL DE BICICLETA ELÉTRICA 
DELICIOSO "GELATO"
50 CL GARRAFA DE ÁGUA
CAPACETE
CAPA DE CHUVA

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H00  

PONTO DI INCONTRO
ÀS 8H45 VIA DE ’NERI, ESQUINA 
COM VIA DELLA MOSCA, 
EM FRENTE À TRATTORIA 
BENVENUTO (A POUCOS PASSOS 
DO MUSEU UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÊS -MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
3H30

ONDE
FLORENÇA

INCLUI
TOUR LÍDER
ALUGUEL DE BICICLETA ELÉTRICA 
ASSENTO TRASEIRO PARA 
CRIANÇAS (SEM CUSTO)
CAPA DE CHUVA

SAÍDAS
DE 1 MAIO A 30 SETEMBRO
QUARTA-FEIRA, SEXTA-FEIRA, 
DOMINGOÀS 20H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 19H45 VIA DE ’NERI, ESQUINA 
COM VIA DELLA MOSCA, 
EM FRENTE À TRATTORIA 
BENVENUTO (A POUCOS PASSOS 
DO MUSEU UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÊS -MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
2 H APROX.

80,50€
PESSOA

NÃO É PERMITIDO PARA 
CRIANÇAS DE  0 - 15 ANOS

59€
ADULTO

Sem custo
CRIANÇA 3-8 ANOS*

OBSERVAÇÕES:
*Sem custo para crianças de 3 - 8 anos se forem levadas na cadeirinha 
traseira (peso máximo 22kg) Deustação não incluída

Não é permitido para crianças de  0 - 2 anos
Não é permitido para crianças com mais de 22kg e com mais de 1m e 
50cm de altura
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Para quem procura algo original que tal um passeio guiado de bicicleta elétrica para conhecer a bela cida-
de de Florença de um ponto de vista diferente e terminar com um delicioso gelato no centro histórico!

Tour em  Florença em bicicleta eléctrica  
com uma deliciosa degustação de Gelato  

MAX 
8 PAX 

Nosso guia, irá guiá-lo por este passeio, andar de bicicleta tor-
nou-se a maneira mais fácil de se locomover pela cidade velha 
pois considera que o centro é totalmente plano. Você poderá 
admirar Florença explorando os bairros da cidade com explica-
ções detalhadas sobre a história, arquitetura e as anedotas dos 
marcos mais importantes da cidade: Santa Croce, Duomo, Santa 
Maria Novella, San Lorenzo, Piazza della Signoria e Uffizi, Ponte 
Vecchio, Piazza Santo Spirito e Piazza Pitti. Durante cada parada 

haverá tempo para fotos e seu guia terá o prazer de responder 
a todas as perguntas, a fim de dar dicas de lugares, museus e 
experiências que você não pode perder durante a sua estadia em 
Florença. Para fechar com chave de ouro, vamos degustar um 
dos melhores “gelatos” da cidade.  Afinal, o sorvete foi inventa-
do em Florença, por Bernardo Buontalenti em Florença durante 
os Médici e os florentinos adoram apreciá-lo com os amigos, 
principalmente a noite. O que vai ser, casquinha ou copinho?

FR7C 
AM 

ONDE
FLORENÇA

INCLUI
TOUR LEADER
ALUGUEL DE BICICLETA
DELICIOSO "GELATO"
GARRAFA DE ÁGUA DE 50 CL
CAPACETE
BANCO TRASEIRO PARA 
CRIANÇAS (SEM CUSTO)
CAPA DE CHUVA

SAÍDAS
DIARIAMENTE LAS 10H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 09:H45 VIA DE ’NERI, ESQUINA 
COM VIA DELLA MOSCA, 
EM FRENTE À TRATTORIA 
BENVENUTO (A POUCOS PASSOS 
DO MUSEU UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÊS -MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
2H30 MIN APROX.

46,50€
ADULTO

Sem custo
CRIANÇA 3-8 ANOS*

OBSERVAÇÕES:
*Sem custo para crianças de 3 - 8 anos se forem levadas na cadeirinha 
traseira (peso máximo 22kg) Deustação não incluída

Não é permitido para crianças de  0 - 2 anos
Não é permitido para crianças com mais de 22kg e com mais de 1m e 
50cm de altura
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¡Aprende a cocinar una comida típica toscana!

Aula de cozinha toscana com jantar  
no centro de Florença

MAX 
15 PAX 

Aulas de cozinha  
em Florença

Esta aula é ideal para os amantes da boa comida que desejam 
descobrir mais sobre a cultura toscana e florentina, e aprender 
algumas de suas tradições eno-gastronômicas. Você aprenderá a 
preparar uma refeição clássica toscana, de quatro pratos (entra-
da, primeiro prato, segundo prato e sobremesa) sob a orientação 
de um chef multilíngue tudo feito com ingredientes sazonais e 
orgânicos. Após a preparação dos pratos, prepare-se para comer 
as delicias que você preparou acompanhado de um bom vinho 
toscano e um ambiente divertido e amigável.

CF1C 
PM

ONDE
FLORENÇA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
CHEF PROFISSIONAL
RECEITAS
JANTAR COM BEBIDAS

SAÍDAS
SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS, 
QUINTAS E SEXTAS ÀS 16H45

NAÕ OPERA
10, 25 ABRIL; 1 MAIO; 2 DE JUNHO; 
15 AGOSTO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 16H30 VIA VENEZIA NA 
ESQUINA COM VIA CAVOUR , NA 
CALÇADA EM FRENTE AO CAFÉ
UM ASSISTENTE ESPERA POR 
VOCÊ VESTINDO ROUPAS AZUIS 
COM OS LOGOTIPOS DA GRAY 
LINE 

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ALEMÃO, 
ITALIANO- MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
4 HRS

78,50€
PESSOA

CRIANÇAS COM MENOS DE 
8 ANOS, NÃO É PERMITIDO
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Experimente uma aula de cozinha para aprender a fazer as tradicionais massas e descubra a arte e os 
segredos para preparar o prato italiano mais famoso!Vamos escolher produtos frescos da estação no mercado e depois prepare uma deliciosa refeição!

Aula de cozinha no coração de Florença -  
Aprenda a fazer 3 tipos de massa e uma sobremesa

Compras no mercado antigo de Florença  
com aula de cozinha e almoço

MAX 
15 PAX 

MAX 
25 PAX 

Neste curso vamos aprender a fazer uma deliciosa massa fresca 
seguindo as antigas tradições italianas usando farinha, ovos e 
outros ingredientes. Sob a orientação de um chef especializado 
multilíngue, você aprenderá a fazer massa usando o rolo e uma 
máquina de macarrão. Vamos fazer três tipos diferentes de 
massa e três diferentes molhos e uma sobremesa típica italiana, 
usando ingredientes sazonais e orgânicos. O curso será seguido 
de um almoço com os pratos que você preparou, acompanhado 
de um bom vinho toscano e um ambiente divertido e amigável

Neste curso você aprenderá a preparar uma refeição típica Tosca-
na, começando pela escolha dos ingredientes da estação. Sob a 
orientação de um chef especializado multilíngue, você visitará o 
mercado histórico de Florença, onde selecionará os ingredientes 
orgânicos que usará para preparar uma refeição de quatro pratos 
(entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Após a aula 
vamos degustar os pratos que preparamos em um almoço deli-
cioso, acompanhado de um bom vinho toscano e um ambiente 
divertido e amigável.

CF4 
AM
 PM

CF3C 
AM 

ONDE
FLORENÇA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
CHEF PROFISSIONAL
RECEITAS
JANTAR E BEBIDAS

SAÍDAS
TERÇA, QUINTA E SÁBADO ÀS 
10H35
SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS 
ÀS 16H45

NAÕ OPERA
10, 25 ABRIL; 1 MAIO; 2 DE JUNHO; 
15 AGOSTO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 10H25 (TERÇA, QUINTA E 
SÁBADO) E ÀS 16:30 (SEGUNDA, 
QUARTA E SEXTA) 
NA VIA VENEZIA, NA ESQUINA 
COM A VIA CAVOUR, CALÇADA 
EM FRENTE AO CAFÉ BAR

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÉS, 
ALEMÃO E ITALIANO- MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
3H15

ONDE
MERCADO HISTÓRICO DE 
FLORENÇA, 
ESCOLA DE COZINHA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
CHEF PROFISSIONAL
RECEITAS
ALMOÇO COM BEBIDAS

SAÍDAS
SEGUNDA, QUARTA, E SEXTA  
ÀS 10H00  

NAÕ OPERA
10, 25 ABRIL; 1 MAIO; 2 DE JUNHO; 
15 AGOSTO

PONTO DI INCONTRO
ÀS 9:50 PIAZZA SAN LORENZO 
NA ESTÁTUA LOCALIZADA NO 
CENTRO DA PRAÇA

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ALEMÃO, 
ITALIANO- MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
5 H APROX.

62,50€
PESSOA

CRIANÇAS COM MENOS DE 
8 ANOS, NÃO É PERMITIDO

85€
PESSOA

CRIANÇAS COM MENOS DE 
8 ANOS, NÃO É PERMITIDO
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Neste curso você aprenderá a fazer dois dos mais deliciosos pratos italianos: pizza e ‘gelato’.

Aula de Pizza & Gelato

MAX 
8 PAX 

O nosso chef ira te ensinar todo o passo a passo para se fazer 
a pizza original italiana: inclusive os truques para obter o uma 
massa bem macia com a utilização do fermento e também a 
preparação do molho de tomate leve e saboroso. Depois de 
se familiarizar com a pizza, chegou o momento de aprender 

os segredos para fazer o 'gelato' italiano: Vamos conhecer os 
ingredientes básicos e como selecionar os melhores produtos.  
Vamos aprender sobre a aplicação de corantes naturais, as técni-
cas de aquecimento e congelamento e como elas têm diferentes 
efeitos nos ingredientes. 

11MT 
PM 

ONDE
CENTRO DE FLORENÇA

INCLUI
CHEF PROFISSIONAL
TODOS OS INGREDIENTES 
NECESSÁRIOS
JANTAR COM A PIZZA E O 
GELATO QUE VOCÊ PREPAROU
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

SAÍDAS
DE 01 DE ABRIL A 15  
DE NOVEMBRO 
DIARIAMENTE ÀS 18H00

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 17H45 VIA PANICALE, 43/R, 
50123 FLORENÇA, PERTO 
DO MERCADO CENTRAL DE 
FLORENÇA

IDIOMAS
INGLÊS - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
A AULA TERMINA APÓS 
APROXIMADAMENTE 3 HORAS

121€
PESSOAT

93,50€
CRIANÇAS 4-12 ANOS

SEN CUSTO
CRIANÇAS 0-3 ANOS

NOVO
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Um passeio pela pitoresca paisagem toscana e ao redor da histórica cidade universitária de Pisa, famosa 
por sua beleza arquitetônica.

Tour de meio dia a Pisa

Visitas a partir de Florença

Ao chegarmos em Pisa, nossa visita começa com um passeio 
guiado a pé pela Piazza dei Miracoli, com sua célebre Torre 
Inclinada (exterior), o Batistério (exterior) e outros monumentos 
importantes. Continuamos a visita pelo interior da Catedral, 
obra-prima incomparável de estilo românico construída entre os 
séculos XI e XII. Tempo livre à sua disposição. Os interessados 
podem dar um passeio com nosso guia até à Piazza dei Cavalieri, 
onde poderá admirar a histórica Scuola Normale, uma das univer-
sidades mais famosas do mundo.

4C 
PM

ONDE
PIAZZA DEI MIRACOLI
TORRE INCLINADA (FORA)
CATEDRAL 
BATISTÉRIO (FORA)
PIAZZA DEI CAVALIERI
SCUOLA NORMALE

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
GUIA ACOMPANHANTE
GUIA LOCAL EN PISA 
ENTRADAS PARA A CATEDRAL* 
FONES DE OUVIDO PARA GRUPOS 
DE MAIS DE 4 PESSOAS PARA 
A VISITA GUIADA NA PRAÇA 
MIRACOLI

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 13H30

PONTO DI INCONTRO
ÀS 13H15 PIAZZALE 
MONTELUNGO EM FRENTE À 
PLACA AMARELA DA GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
6H00, TERMINA EM FLORENÇA

55€
ADULTO

29,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS

OBSERVAÇÕES:
 ›É necessário mostrar um documento para comprovar a idade da 
criança

*Em caso de indisponibilidade, a entrada da Catedral será substituída 
pela visita à Piazza dei Cavalieri
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Um passeio pela pitoresca paisagem toscana e ao redor da histórica cidade universitária de Pisa, famosa 
por sua beleza arquitetônica.

Tour de meio dia a Pisa  
inclui entrada à Torre Inclinada 

San Gimignano, Monteriggioni: visita guiada  
e Siena  com almoço e degustação de vinhos  
na região do Chianti

Ao chegar em Pisa, vamos fazer um passeio a pé guiado pela 
Piazza dei Miracoli e seus monumentos, chamados de “mila-
gres” por sua incrível beleza e singularidade. Você ficará des-
lumbrado com tanta beleza. Vamos visitar o interior da Catedral 
(*) arquitetura de estilo  românico, a célebre Torre Inclinada e o 
Baptistério de forma circular rodeado pelas suas arcadas com 
colunas e o seu “Camposanto”, originalmente um cemitério, 
extraordinário claustro quadrangular, delimitando com a sua 
fachada de mármore. Nosso guia ira contar as histórias e curio-

sidades sobre a Torre Inclinada e sua estrutura, que desperta 
a imaginação de todos os visitantes. A visita guiada termina na 
Torre Inclinada, onde você poderá visitar o seu interior - Evite a 
fila de entrada, subindo os seus 294 degraus por uma escada 
em espiral, até o topo.  A torre tem 55,86 m de altura do solo no 
lado baixo e 56,70 m de altura no lado alto, cerca de 3,99 graus 
de inclinação. O subsolo fraco e instável causou este fenômeno 
único, contribuindo para criar uma das maravilhas do mundo.

4LTC 
PM

ONDE
PIAZZA DEI MIRACOLI
TORRE INCLINADA (INTERIOR)
CATEDRAL (INTERIOR)
BATISTÉRIO (INTERIOR)

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
GUIA ACOMPANHANTE
GUIA LOCAL EM PISA
ENTRADAS PARA A CATEDRAL *
ENTRADAS A LA TORRE 
INCLINADA

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 13H30

PONTO DI INCONTRO
ÀS 13H15 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
6H00, TERMINA EM FLORENÇA

85€
PESSOA

CRIANÇAS COM MENOS DE 
8 ANOS, NÃO É PERMITIDO

OBSERVAÇÕES:
*Em caso de indisponibilidade, a entrada da Catedral será substituída 
pela visita à Piazza dei Cavalieri

Nosso passeio começa na charmosa cidade de San Gimignano, 
patrimônio mundial da UNESCO, famosa pelo planejamento 
urbano medieval ainda intacto com suas 14 torres, daí o nome 
"Manhattan da Idade Média". Esta cidade também é conhecida 
pelo vinho aqui produzido o "Vernaccia". O guia o levará até o 
centro da cidade onde você terá 2h de tempo livre. A uma curta 
distância de San Gimignano, você visitará o charmoso vilarejo 
fortificado de Monteriggioni, construída durante o século XIII, 
aproveite para desfrutar desse lugar que se mantém praticamen-
te com a mesma estrutura da época em que foi construída nos 
remetendo ao passado medieval. De Monteriggioni, cruzando 
as colinas do Chianti, faremos uma parada em uma vinícola 
para um delicioso almoço de 3 pratos com produtos típicos da 
região do Chianti e uma degustação de três vinhos e de acceto 

balsâmico. Por fim vamos a Siena,  você encontrará nosso guia 
local profissional, que fará um tour guiado pelo centro histórico, 
começando na famosa Basílica de San Domenico, uma joia da 
arte renascentista construída no século XIII, atravessando a 
Piazza del Campo, onde o Palazzo Pubblico (Câmara Municipal) é 
o ponto central, continuando você chegará à espetacular Catedral 
do século XII (visita externa), da qual poderá admirar a magnífica 
arquitetura e os belíssimos  mármores policromados. Tempo livre 
para terminar seu dia aproveitando para passear por sua conta e 
ver as inúmeras lojinhas no centro histórico desta cidade incrível, 
antes do retorno a Florença à noite.

Observe que a ordem das visitas pode mudar

3C 
FD

ONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI
CHIANTI

INCLUI
ASSISTÊNCIA DA EQUIPE NO 
PONTO DE ENCONTRO
TOUR LÍDER
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
WI-FI A BORDO
VISITA ÀS CAVAS, VINHAS E 
ALMOÇO TÍPICO TOSCANO COM 
3 PRATOS
DEGUSTAÇÃO DE TRÊS VINHOS 
CHIANTI DIFERENTES, VINAGRE 
BALSÂMICO E “VIN SANTO”
GUIA PROFISSIONAL LOCAL EM 
SIENA

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 08H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 07H45 PIAZZALE 
MONTELUNGO EM FRENTE 
PLACA GRAYLINE  AMARELA 
UM ASSISTENTE O ESPERA 
VESTINDO ROUPAS AZUIS COM 
LOGOTIPO GRAYLINE

IDIOMAS
INGLÊS: DIÁRIA - MIN. 2 PAX
ESPANHOL: SEGUNDA, QUARTA, 
QUINTA, SEXTA, SÁBADO - MIN. 
2 PAX
FRANCÊS: TERÇA, DOMINGO - 
MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
11 HORAS E TERMINA  
EM FLORENÇA

77€
ADULTO

38,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS
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San Gimignano, Monteriggionin Siena e Chianti: 
tour completo, almoço e degustação de vinhos

Visitar as “Cinque Terre” significa visitar cinco cidades muito pequenas, enfileiradas uma ao lado da ou-
tra, suspensas entre terra e mar, encaixadas em penhascos e rodeadas por verde colinas, uma das zonas 
com o mar mais limpo do Mediterrâneo.

O melhor de Cinque Terre com almoço leve  
desde Florença

Nosso passeio começa na charmosa cidade de San Gimignano, 
patrimônio mundial da UNESCO, famosa pelo planejamento 
urbano medieval ainda intacto com suas 14 torres, daí o nome 
"Manhattan da Idade Média". Esta cidade também é conhecida 
pelo vinho aqui produzido o "Vernaccia". O guia o levará até o 
centro da cidade onde você terá 2h de tempo livre. A uma curta 
distância de San Gimignano, você visitará o charmoso vilarejo 
fortificado de Monteriggioni, construída durante o século XIII, 
aproveite para desfrutar desse lugar que se mantém praticamen-
te com a mesma estrutura da época em que foi construída nos 
remetendo ao passado medieval. De Monteriggioni, cruzando as 

colinas do Chianti, faremos uma parada em uma vinícola para um 
delicioso almoço de 3 pratos com produtos típicos da região do 
Chianti e também uma degustação de três vinhos e de acceto 
balsâmico. Por fim vamos a Siena, esplêndida cidade medieval, 
conhecida por seus tesouros artísticos, famosa “Piazza del Cam-
po”, em formato de concha é aqui que se realiza todos os anos o 
famoso Palio de Siena. Você terá 3 horas de tempo livre, sugeri-
mos visitar a maravilhosa Catedral, uma das maiores expressões 
artísticas da Idade Média. Retorno a Florença à noite.

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

3TC  
FD

ONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI
CHIANTI

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
GUIA ACOMPANHANTE
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
VISITA À ENOTECA, VINHAS E 
ALMOÇOS TÍPICO TOSCANO COM 
3 PRATOS
DEGUSTAÇÃO DE TRÊS VINHOS 
CHIANTI DIFERENTES, ACCETO 
BALSÂMICO E “VIN SANTO”

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 08H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 07H45 PIAZZALE 
MONTELUNGO EM FRENTE À 
PLACA AMARELA DA GRAY LINE
UM ASSISTENTE ESPERA POR 
VOCÊ VESTINDO ROUPAS AZUIS 
COM O LOGOTIPO DA GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÊS: DIÁRIO - MIN. 2 PAX
ESPANHOL: SEGUNDA, QUARTA, 
QUINTA, SEXTA, SÁBADO  - MIN. 
2 PAX
FRANCÊS: TERÇA-FEIRA, 
DOMINGO- MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
1 HORAS  E TERMINA EM 
FLORENÇA

67€
ADULTO

33,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS

As Cinque Terre eram apenas vilarejos de pescadores até serem 
descobertas por turistas e virarem um parque nacional.  Junto 
com nosso guia nossa primeira paradas será em Manarola a 
aldeia mais romântica das Cinque Terras, seguiremos em um 
agradável passeio de barco (se o tempo permitir) até Monte-
rosso a maior e mais visitada das vilas, cheia de pequenas lojas 
de artesanato. Partiremos em trem até Vernazza a estrela das 
Cinque Terre; repleta de casinhas coloridas no estilo genovês 
onde teremos tempo livre para sentar em um dos animados ba-

res e cafés. Em trem, vamos para nossa última parada que será 
em Riomaggiore onde você terá tempo livre para um mergulho 
refrescante no Mediterrâneo ou para fazer compras em algumas 
das lojinhas do centro. Aqui será servido um delicioso almoço em 
um restaurante típico com uma vista maravilhosa do mar e das 
colinas De Riomaggiore, iniciaremos nosso retorno, vamos pegar 
o trem até La Spezia depois o ônibus até Florença.

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

W2C 
FD

ONDE
MANAROLA
RIOMAGGIORE
MONTEROSSO
VERNAZZA
LA SPEZIA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
GUIA ACOMPANHANTE
BILHETES DE TREM
PASSEIO EM BARCO  
(SE O TEMPO PERMITIR)
ALMOÇO TÍPICO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 07H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 06H45 PIAZZALE 
MONTELUNGO
UM ASSISTENTE ESPERA POR 
VOCÊ VESTINDO ROUPAS AZUIS 
COM OS LOGOTIPOS DA GRAY 
LINE

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
12 HORAS E TERMINA EM 
FLORENÇA

129€
ADULTO

52,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS
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Visitar as “Cinque Terre” significa visitar cinco aldeias muito pequenas, enfileiradas uma ao lado da outra, 
suspensas entre terra e mar, encaixadas em penhascos e rodeadas por verde colinas, uma das zonas com o 
mar mais limpo do Mediterrâneo.

O melhor de Cinque Terre sem almoço desde Florença

Aproveite esse passeio que faz uma combinação de entre a historia e arte desta magnifica região com o 
prazer de degustar a típica culinária e os vinhos do Chianti. 

O melhor da Toscana: Siena, San Gimignano,  
Chianti e Pisa - almoço com deliciosos vinhos locais 

As Cinque Terre eram apenas vilarejos de pescadores até serem 
descobertas por turistas e viraram um parque nacional. Junto 
com nosso guia nossa primeira parada será em Manarola a 
aldeia mais romântica das Cinque Terras, seguiremos em um 
agradável passeio de barco (se o tempo permitir) até Monte-
rosso a maior e mais visitada das vilas, cheia de pequenas lojas 
de artesanato. Partiremos em trem até Vernazza a estrela das 
Cinque Terre; repleta de casinhas coloridas no estilo genovês 
onde teremos tempo livre para sentar em um dos animados ba-

res e cafés. Em trem, vamos para nossa última parada que será 
em Riomaggiore onde você terá tempo livre para um mergulho 
refrescante no Mediterrâneo ou para fazer compras em algumas 
das lojinhas do centro. De Riomaggiore um trem nos levará de 
volta a La Spezia concluindo nossa visita às Cinque Terre, retorno 
a em ônibus  Florença.

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

W2 
TC 
FD

ONDE
MANAROLA
RIOMAGGIORE
MONTEROSSO AL MARE
VERNAZZA
LA SPEZIA

INCLUI
ASSISTENTE NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
WI-FI A BORDO
GUIA ACOMPANHANTE
BILHETES DE TREM
BARCO (SE O TEMPO PERMITIR)

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 07H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 06H45 PIAZZALE 
MONTELUNGO
UM ASSISTENTE O ESPERA 
VESTINDO ROUPAS AZUIS COM 
LOGOTIPO  GRAY-LINE

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
12 HORAS E TERMINA  
EM FLORENÇA

105€
ADULTO

52,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS

Nossa primeira parada será em Siena, esplêndida cidade medie-
val, conhecida por seus tesouros artísticos, que foi reconhecida 
pela UNESCO como "patrimônio da humanidade".  Faremos um 
tour guiado com nosso guia local a pé pelas pequenas ruas e 
praças medievais, passando pelo banco mais antigo do mundo 
e pela Piazza del Campo - local da famosa corrida de cavalos o 
Palio de Siena de 600 anos, depois vamos  para a espetacular 
Catedral ( visita externa) . Tempo livre para passear pela cida-
de.  De Siena, vamos por uma estrada panorâmica repleta de 
vinhedos e oliveiras, atravessaremos o coração da famosa região 
Chianti, faremos uma parada para um delicioso almoço com 
vinhos típicos da região do Chianti. Depois do almoço iremos 
para San Gimignano, outra pitoresca cidade, patrimônio mundial 
da UNESCO, famosa pelo planejamento urbano medieval ainda 

intacto com suas 14 torres, daí o nome "Manhattan da Idade Mé-
dia". Esta cidade também é conhecida pelo vinho aqui produzido 
o "Vernaccia". Tempo livre para passear pelo centro da cidade, 
conhecer a a belíssima Piazza della Cisterna, além de descobrir 
as inúmeras lojinhas de artesanato local. Nossa última parada, 
será na famosa cidade de Pisa, iremos conhecer a deslumbrante 
Piazza dei Miracoli, outro patrimônio mundial da UNESCO, onde 
as majestosas   obras-primas em mármore se erguem no grama-
do verde . A famosa Torre Inclinada, o magnífico Baptistério, a 
deslumbrante Catedral e o Cemitério Monumental, expressões 
da arquitetura românica dos séculos XII e XIII que albergam obras 
de imenso valor artístico. Retorno a Florença.

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

W1C 
FD

ONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
ÁREA DE CHIANTI
PISA

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
GUIA ACOMPANHANTE
GUIA LOCAL EM SIENA 
ALMOÇO COM DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 07H30

PONTO DI INCONTRO
ÀS 07H15 PIAZZALE 
MONTELUNGO EM FRENTE À 
PLACA AMARELA DA GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
12HORAS E TERMINA  
EM FLORENÇA

89€
ADULTO

84€
CRIANÇA 13-26 ANOS

44,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS
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O mundo do vinho espera por você! Visite duas vinícolas com adegas antigas, prove produtos típicos da 
Toscana e os vinhos da região do Chianti! Aprecie a estrada Chiantigiana e conheça o charmoso vilarejo: 
Greve in Chianti.

Experiência autêntica na região do Chianti  com duas 
degustações de vinhos

Desfrute da paisagem toscana onde se destacam belíssimos vinhedos e oliveiras, visite duas antigas ade-
gas e aproveite de uma deliciosa degustação de vinhos e produtos típicos da região

Visita a região do Chianti com duas degustações  
de vinhos e produtos locais

Essa região é conhecida em todo o mundo por seu vinho e suas 
paisagens que se alternam entre vinhedos e oliveiras, repleto 
de igrejas ao estilo românico, vilas e castelos de beleza única. A 
primeira parada será no coração do Chianti, em uma pequena e 
aconchegante vinícola. Aqui, guiado pelo proprietário, você irá 
descobrir os segredos da produção de vinho e desfrutar de uma 
deliciosa degustação, acompanhada de produtos locais. Conti-
nuaremos pela histórica "Via Chiantigiana", vamos cruzar a região 

Sienese conhecida pelo Chianti Clássico, e logo chegaremos a 
uma vinícola familiar, que se destaca pela excelente qualidade 
dos seus vinhos. Aqui, seremos recebidos pelo enólogo para 
uma visita guiada às caves e ao encantador jardim aromático, se-
guido de uma deliciosa degustação de quatro vinhos diferentes e 
produtos locais únicos que somente aqui é possível encontrar. 

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

5A 
PM

ONDE
ÁREA DE CHIANTI
GREVE IN CHIANTI

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
GUIA ACOMPANHANTE
VISITA GUIADA EM DUAS 
VINÍCOLAS DIFERENTES
2 DEGUSTAÇÃO DE VINHOS, 
ACOMPANHADAS DE PRODUTOS 
LOCAIS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 14H00

PONTO DI INCONTRO
ÀS 13H45 PIAZZALE 
MONTELUNGO EM FRENTE À 
PLACA AMARELA DA GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
6 HORAS E TERMINA  
EM FLORENÇA

55€
ADULTO

27,50€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS

Essa região é conhecida em todo o mundo por seu vinho e suas 
paisagens que se alternam entre vinhedos e oliveiras, repleto 
de igrejas ao estilo românico, vilas e castelos de beleza única. A 
primeira parada será no coração do Chianti, em uma pequena e 
aconchegante vinícola. Aqui, guiado pelo proprietário, você irá 
descobrir os segredos da produção de vinho e desfrutar de uma 
deliciosa degustação, acompanhada de produtos locais. Conti-
nuaremos pela histórica "Via Chiantigiana", vamos cruzar a região 

Sienese conhecida pelo Chianti Clássico, e logo chegaremos a 
uma vinícola familiar, que se destaca pela excelente qualidade 
dos seus vinhos. Aqui, seremos recebidos pelo enólogo para 
uma visita guiada às caves e ao encantador jardim aromático, 
seguido de uma deliciosa degustação de quatro vinhos diferentes 
e produtos locais únicos que somente aqui é possível encontrar. 

Observe que a ordem das visitas pode ser alterada.

5AA 
AM

ONDE
REGIÃO DO CHIANTI 

INCLUI
ASSISTÊNCIA NO PONTO DE 
ENCONTRO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO E WI-FI A 
BORDO
LÍDER DA EXCURSÃO
VISITA GUIADA EM DUAS 
VINÍCOLAS DIFERENTES
2 DEGUSTAÇÃO DE VINHOS, 
ACOMPANHADAS DE PRODUTOS 
LOCAIS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 08H30

PONTO DI INCONTRO
ÀS 08H15 PIAZZALE 
MONTELUNGO EM FRENTE À 
PLACA AMARELA GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
5 HORAS E TERMINA EM 
FLORENÇA

54€
ADULTO

27€
CRIANÇA 4-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-3 ANOS

NOVO 
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Conheça três cidades fascinantes da Toscana em um único dia. 

O melhor da Toscana - Siena, San Gimignano, Pisa 
com almoço e degustação de vinho

Junte-se a nós e visite em um único dia cidades maravilhosas, provando os melhores vinhos e degustando 
produtos típicos da Toscana. 

Degustação de vinhos em Val d'Orcia 

Juntando-se a nós nessa maravilhosa excursão, nossa primeira 
parada será em Pisa, onde você terá tempo livre para admirar a 
maravilhosa Catedral (lado de fora), Torre Inclinada (exterior), o 
Batistério (exterior) e outros monumentos importantes. Em con-
tinuação pelas terras de Chianti, chegaremos a San Gimignano, 
outra pitoresca cidade, patrimônio mundial da UNESCO, famosa 
pelo planejamento urbano medieval ainda intacto com suas 14 
torres, daí o nome "Manhattan da Idade Média". Por fim chegare-
mos a Siena, você encontrará nosso guia local profissional, que 

fará um tour guiado pelo centro histórico, começando na famosa 
Basílica de San Domenico, uma joia da arte renascentista con-
struída no século XIII, atravessando a Piazza del Campo, onde o 
Palazzo Pubblico (Câmara Municipal) é o ponto central, contin-
uando você chegará à espetacular Catedral do século XII (visita 
externa), da qual poderá admirar a magnífica arquitetura e os 
belíssimos mármores policromados. Após o tour vamos até uma 
vinícola na região do Chianti, para um típico almoço da Toscana 
com degustação de vinhos. Retorno a Florença.

8MT 
FD

ONDE
PISA
SAN GIMIGNANO
SIENA

INCLUI
TRANSPORTE EM ÔNIBUS COM 
AR CONDICIONADO
TOUR LÍDER
GUIA LOCAL EM SIENA  (1 H)
ALMOÇO TÍPICO DA TOSCANA
DEGUSTAÇÃO DE VINHO

SAÍDAS
DE 01 DE ABRIL A 15 DE 
NOVEMBRO  
DIARIAMENTE ÀS 7H45 
PONTO DE ENCONTRO
(FORA DO CENTRO DA CIDADE - 13 
KM DE FLORENÇA)
7H30 RODOVIÁRIA DE FLORENÇA, 
VILLA COSTANZA (SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÊS AND ESPANHOL - MIN. 2 
PAX
PORTUGUÊS* MIN. 4 PAX

DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE 12 HORAS 
E 45 MINUTOS E TERMINA NO 
PONTO DE ENCONTRO 

INGLÊS E ESPANHOL

85€
ADULTO

PORTUGUÊS

116€
ADULTO

Sem custo
CRIANÇA 0-12 ANOS

INGLÊS, 
ESPANHOL 
ITALIANO

85€
ADULTO

42,50€
CRIANÇA 3-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

PORTUGUÊS

115€
ADULTO

57,50€
CRIANÇA 3-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

O passeio começa com uma visita a uma adega perto de Montal-
cino, onde faremos uma degustação dos vinhos produzidos local-
mente junto algumas delicias produzidas localmente. Seguiremos 
até Pienza e Montepulciano, duas joias artísticas que repre-
sentam a paisagem do Val d'Orcia. Pienza é uma combinação 

perfeita de beleza arquitetônica e harmonia. Nossa última parada 
será em Montepulciano, onde a imponência de seus edifícios 
renascentistas e a beleza refinada de suas igrejas se entrelaçam 
com a antiga tradição de seu vinho: Nobile di Montepulciano, 
símbolo da cidade. Retorno a Florença.

9MT 
FD

ONDE
PIENZA
MONTEPULCIANO

INCLUI
TRANSPORTE EM ÔNIBUS GT OU 
MINIVAN 
TOUR LÍDER
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS 
BRUNELLO DI MONTALCINO 
COM AMOSTRAS DE PRODUTOS 
LOCAIS
TEMPO LIVRE EM PIENZA E 
MONTEPULCIANO

SAÍDAS
DE 01 DE ABRIL A 15 DE 
NOVEMBRO  
SEGUNDAS, QUARTAS E 
SÁBADOS ÀS 8H30 

PONTO DE ENCONTRO
(FORA DO CENTRO DA CIDADE - 13 
KM DE FLORENÇA)
8H15 RODOVIÁRIA DE FLORENÇA, 
VILLA COSTANZA (SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIAN: 
SEGUNDAS, QUARTAS E 
SÁBADOS - MIN. 2 PAX
PORTUGUÊS: SÁBADOS - MIN. 4 
PAX

DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE 11 HORAS 
E 30 MINUTOS E TERMINA NO 
PONTO DE ENCONTRO 

NOVO NOVO 

NOTAS:
* Visita guiada em Siena apenas em inglês e espanhol.
 › Menu de almoço vegetariano disponível mediante solicitação. 
 ›Por favor, especifique também alergias.
 ›Recomenda-se calçados e roupas confortáveis para este passeio
 ›A ordem do itinerário pode mudar mas as paradas previstas serão 
sempre as mesmas.

NOTAS:
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. 
 ›Observe que teremos uma quantidade moderada de caminhada 
neste passeio não é acessível para cadeira de rodas.
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Para aqueles que quiserem experimentar um pouco da emoção de estar no evento mais importante da 
cidade e ainda aproveitar de um delicioso jantar, este é o tour que ira te surpreender. 

Palio di Siena com jantar

Passe o dia andando pelas estradas tranquilas que cortam as colinas da Toscana em uma original Vespa. 
Experimente essa divertida maneira de admirar os pontos turísticos da região, com uma parada para um 
delicioso almoço ao longo do caminho com degustação de vinhos.

Tour em vespa pelo Chianti  
com almoço leve e degustação de vinhos 

MAX 
8 PAX 

O Palio é uma famosa corrida de cavalos realizada duas vezes 
por ano na Piazza del Campo, no centro da cidade de Siena. 
Torça junto com todos os moradores locais enquanto eles ficam 
loucos torcendo por seus cavalos favoritos. Neste passeio, você 
desfrutará de uma visita guiada em Siena, assistirá à corrida na 
Piazza del Campo e no final vamos aproveite de um jantar em 
um restaurante na praça.

10MT 
FD

ONDE
SIENA

INCLUI
TRANSPORTE EM ÔNIBUS 
TOUR LÍDER
VISITA GUIADA A SIENA COM UM 
GUIA ESPECIALIZADO
ACESSO À PRAÇA PARA ASSISTIR 
À CORRIDA (SEM LUGARES 
RESERVADOS)
JANTAR NA PIAZZA DEL CAMPO 
(ÁGUA E VINHO INCLUÍDOS)

SAÍDAS
2 DE JULHO, 16 DE AGOSTO  
ÀS 12H30

PONTO DE ENCONTRO
(FORA DO CENTRO DA CIDADE - 13 
KM DE FLORENÇA)
12H15 RODOVIÁRIA DE FLORENÇA, 
VILLA COSTANZA (SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE 10 HORAS 
E TERMINA NO PONTO DE 
ENCONTRO 

122€
PESSOA

CRIANÇA 0-12 ANOS  
NÃO SÃO PERMITIDAS

Divirta-se dirigindo uma Vespa pelas estradas cênicas e tranqui-
las das colinas da Toscana. Uma maneira alternativa de admi-
rar as paisagens do Chianti. O nosso tour líder irá te mostrar 
pequenos vilarejos medievais ao longo do caminho. Aqueles 
que não se sentem confiantes o suficiente para andar sozinhos 

podem optar por andar com um de nossos acompanhantes es-
pecializados. O passeio pelas colinas de Chianti dura o dia todo. 
Faremos uma parada em uma vinícola para uma degustação de 
vinhos e um almoço leve. Retorno a Florença

12MT 
FD

ONDE
ÁREA DE CHIANTI
COLINAS TOSCANAS

INCLUI
TRANSPORTE EM MINIVAN
TOUR LÍDER 
SCOOTER VESPA ORIGINAL 
(TRANSMISSÃO  AUTOMÁTICA)
ALMOÇO LEVE E DEGUSTAÇÃO 
DE VINHOS 
VISITA GUIADA À ADEGA
CAPACETE
COMBUSTÍVEL
SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRA TERCEIROS

SAÍDAS
DE 01 DE ABRIL A 15 DE 
NOVEMBRO  
DIARIAMENTE ÀS 8H45

PONTO DE ENCONTRO
(FORA DO CENTRO DA CIDADE - 13 
KM DE FLORENÇA)
8H30 RODOVIÁRIA DE FLORENÇA, 
VILLA COSTANZA (SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE 6 HORAS 
E TERMINA NO PONTO DE 
ENCONTRO 

246€
PESSOA (MOTORISTAS DEVEM TER 
PELO MENOS 18 ANOS)
A VESPA SERÁ COMPARTILHADO COM 
OUTRO PASSAGEIRO
SUPLEMENTO PARA NÃO 
COMPARTILHAR A VESPA  € 138,00

CRIANÇA 0-12 ANOS  
NÃO SÃO PERMITIDAS

NOVO NOVO 

NOTAS:
 ›Um menu vegetariano está sempre disponível mediante solicitação
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. Observe que 
teremos uma quantidade moderada de caminhada neste passeio e 
não é acessível para cadeira de rodas.

NOTAS:
 ›É necessário carteira de motorista para motos valida.
 ›Um cartão de crédito válido é exigido no momento da reserva como 
garantia (não se aceita cartão de débito).
 ›No momento do aluguel será feito uma pré-autorização de 600€ no 
cartão de crédito como garantia de eventuais danos, que será cancelado 
no retorno do passeio se não houver danos materiais no veículo.
 ›Os condutores devem saber conduzir o veículo. No caso do seu 
guia considerar que não possui competência suficiente para dirigir, a 
empresa poderá cancelar a reserva sem qualquer reembolso e como 
alternativa, mas sujeito à disponibilidade de carros e guias a empresa 

pode oferecer ao cliente um passeio de "Ape calessino" ou " Fiat 500 
vintage ". 
 ›O passeio acontecerá também com chuva. Caso o tempo não permita 
a realização do passeio devido a fortes chuvas ou ventos, será oferecida 
uma alternativa ao cliente ou o reembolso total. 
 ›Caso ocorra uma tempestade durante o passeio e o guia decida que, 
por motivos de segurança, é melhor não continuar com o passeio, 
você será escoltado de volta ao local de saída, mas se isso acontecer, 
nenhum reembolso será emitido, pois está fora de nosso controle.
 ›Um menu vegetariano estará sempre disponível mediante solicitação.
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Experimente fazer uma tour em um Fiat vintage 500  e aprecie as belas  paisagens  toscana.

Tour um Fiat 500 vintage pela região do Chianti   
com degustação de vinho e almoço leve

MAX 
8 PAX 

Tente imaginar como seria passar um dia como nos antigos filmes 
italianos: dirigindo um FIAT 500 antigo pelas colinas do Chianti e 
curtindo toda a beleza da Toscana. Estamos aqui para tornar este 
dia possível. Junte-se a nós e daremos a você a oportunidade 
de dirigir um FIAT 500 vintage totalmente renovado, enquanto 
um guia experiente o levará pelos melhores caminhos, fazendo 
paradas em cidadezinhas pitorescas. Você descobrirá a verdadeira 

Toscana nessas pequenas joias que permaneceram inalteradas 
ao longo dos séculos. Vamos visitar uma vinícola que o levará a 
descobrir os verdadeiros aromas e sabores da região de Chianti, 
um lugar que deixaria qualquer amante do vinho sem palavras. 
Aqui você terá a oportunidade de desfrutar de um almoço típico 
da Toscana com degustação de vinhos. Esta é a chance de viver o 
sonho italiano por um dia e queremos que seja inesquecível.

13MT 
FD

ONDE
REGIÃO DO CHIANTI 

INCLUI
TRANSPORTE DE MINIVAN PARA 
A ÁREA DE CHIANTI
TOUR LÍDER
FIAT 500 ORIGINAL RESTAURADO 
(MANUAL)
ALMOÇO LEVE E DEGUSTAÇÃO 
DE VINHOS 
SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRA TERCEIROS
COMBUSTÍVEL

SAÍDAS
DE 01 DE ABRIL A 15 DE 
NOVEMBRO  
DIARIAMENTE ÀS 8H45

PONTO DE ENCONTRO
(FORA DO CENTRO DA CIDADE - 13 
KM DE FLORENÇA)
8H30 RODOVIÁRIA DE FLORENÇA, 
VILLA COSTANZA (SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL - MIN. 2 PAX

DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE 7 HORAS 
E TERMINA NO PONTO DE 
ENCONTRO 

268€
PESSOA (MOTORISTAS DEVEM TER 
PELO MENOS 18 ANOS)
O VEÍCULO SERÁ COMPARTILHADO 
COM OUTRO PASSAGEIRO (MÁXIMO 3 
PAX POR CARRO)

CRIANÇA 0-12 ANOS  
NÃO SÃO PERMITIDAS

NOVO 

NOTAS:
 ›É necessário a carteira de motorista válida 
 ›Um cartão de crédito válido é exigido no momento da reserva como 
garantia (não se aceita  cartão de débito)
 ›No momento do aluguel será feito uma pré-autorização de 600€ 
no cartão de crédito como garantia de eventuais danos, que será 
cancelado no retorno do passeio se não houver danos materiais no 
veículo.
 ›Os condutores devem saber conduzir o veículo. No caso do seu 
guia considerar que não possui competência suficiente para dirigir, a 
empresa poderá cancelar a reserva sem qualquer reembolso e como 

alternativa, mas sujeito à disponibilidade de carros e guias a empresa 
pode oferecer ao cliente um passeio de "Ape calessino" 
 ›O passeio acontecerá também com chuva. Caso o tempo não 
permita a realização do passeio devido a fortes chuvas ou ventos, 
será oferecida uma alternativa ao cliente ou o reembolso total. 
 ›Caso ocorra uma tempestade durante o passeio e o guia decida que, 
por motivos de segurança, é melhor não continuar com o passeio, 
você será escoltado de volta ao local de saída, mas se isso acontecer, 
nenhum reembolso será emitido, pois está fora de nosso controle.
 ›Um menu vegetariano estará sempre disponível mediante solicitação
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Notas Notas
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A Carrani Tours oferece uma diversificada gama de 
produtos por toda Itália, possuímos grande varieda-
de de opções para todos os tipos de passageiros 
entre excursões, tours, serviços tanto para o públi-
co individual como para grupos.

Uma empresa flexível, com foco no cliente, a Carra-
ni tours oferece uma extensa seleção de serviços 
altamente qualificados, com atenção especial para 
a cultura e gastronomia nas principais cidades ita-
lianas. 

Perfil da Empresa

Recebemos o mundo na Itália desde 1925

A história da Carrani Tours começa em 1925, após uma 
ideia brilhante de seu fundador, Benedetto De Angelis, 
que queria oferecer uma estrutura adequada para fa-
zer visitas guiadas em Roma. A Carrani Tours, obteve a 
primeira licença emitida pelo município de Roma como 
operador de ônibus para fins turísticos.

Ao longo desses anos, a Carrani Tours criou e desenvol-
veu uma série de tours nos principais destinos italianos, 
tornando-se uma empresa líder em viagens pela Itália. 
Hoje, a Carrani Tours ainda pertence à família fundadora 
e emprega mais de 140 profissionais.

A variedade de produtos da Carrani Tours expandiu-se 
e atualmente além de viagens a lazer, também oferece-
mos viagens de incentivo, reuniões e eventos. Em 2009, 
a Carrani Tours adquiriu ações de uma operadora de tu-
rismo norte-americana e atualmente atua na América do 
Norte com o nome de Ciao Italy e Carrani Tours, estabe-
lecendo a marca no mercado americano. A Carrani tem 
uma forte presença no Canadá, Austrália, Europa e Amé-
rica do Sul e Central, com foco na Argentina, México e 
Brasil, onde está presente desde 2008.

Seja nosso Parceiro 
Oferecemos aos nossos parceiros uma grande variedade de produtos. Nossa equipe estará 
sempre pronta para oferecer a todo momento as melhores soluções, trabalhamos acima de tudo 
com paixão e profissionalismo. Seus clientes nunca estarão sozinhos: seremos seus “olhos” e 
“mãos” durante a viagem.

Política de trabalho
Para evitar qualquer problema com suas reservas, gostaríamos de lembrá-lo de nossa política de 
reservas e cancelamentos:
Para fornecer uma resposta precisa, as reclamações devem ser enviadas por e-mail em um prazo 
de 60 dias a partir da data do serviço prestado pela Carrani.
Ressaltamos que quando você nos enviar um e-mail solicitando nossos serviços, sempre 
enviaremos uma resposta por escrito. Se você solicitar um hotel específico que não esteja 
disponível, ofereceremos um hotel similar.
Em caso de cancelamento, enviaremos um e-mail para confirmar que sua reserva foi cancelada. 
Se você não receber essa confirmação, a reserva ainda estará ativa. Portanto, se o nosso 
fornecedor nos cobrar multas por no show, repassaremos as mesmas multas.
Informamos a todos os clientes que as tarifas não incluem o imposto municipal. Este imposto 
será pago diretamente pelos clientes no check-in ou no momento do check-out, de acordo com 
o procedimento das leis da cidade. Lembramos que o imposto será alterado de acordo com a 
categoria do hotel. Por favor, informe os viajantes antes da partida.

Contatos

DEPARTAMENTO  
DE RESERVAS

DEPARTAMENTO  
DE VENDAS

DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO  
DE MARKETING

DEPARTAMENTO  
DE GRUPOS

DEPARTAMENTO 
PREMIUM

DEPARTAMENTO  
DE PRODUTOS

product@carrani.com

sales@carrani.com

comunicazione@carrani.com

amministrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com

premium@carrani.com
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ESTEJA SEMPRE  
ATUALIZADO

Inscreva-se para receber nossas newsletter

florença

inscreva-se 

https://bit.ly/3ybpsIN

