
Passeios em grupos nos 
arredores de Nápoles 
(Pompeia, Capri, Sor-
rento) para quem deseja 
descobrir o património 
cultural e a gastronomia 
local, evitando a fila nas 
entradas de museus e 
sítios culturais, acompa-
nhados por guias turísti-
cas locais licenciadas.

nápoles
TOURS E 
PASSEIOS 

ALTA TEMPORADA 2023
PORTUGUȆS

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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Porque os tours de Nápoles são unico  
e amado por os clientes?

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

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

Excursões  
fora de Nápoles

Aproveitamos de oni buses gran turismo para atingir 
as maravilhas de Itália de forma veloz, cômodo e 
econômico.

Guias Locais  
e pessoal experto

Todos nossos guias e assistentes são seletos em 
base à profissionalismo, experiência e cordialidade.

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

ALTA TEMPORADA 2023
Válido de 1 Abril até 31 Outubro 2023

todas as tarifas são por pessoa

todos os tours requerem um mínimo de 2 participantes

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

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

Informações úteis  
antes de reservar nossos passeios
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TOURS INDEX

1 AM  Pompeia .........................................................................................9

2 AM Nápoles ..........................................................................................10

12W PM City tour em Nápoles com degustação de comida de rua  .................11

13W AM City tour em Nápoles com ruínas subterrâneas ...............................12

14W AM Nápoles - Aula de pizza ...................................................................13

3T FD  Pompeia e Vesúvio ..........................................................................14

15W FD  Pompeia e Vesúvio com almoço e degustação de vinhos  ...........................15

4 FD  Dia inteiro de visita a Pompeia e Sorrento .............................................16

5 FD  Ilha de Capri com Gruta Azul .........................................................17

6 AM  Vesúvio por conta própria ...............................................................18

16W HD  Vesúvio com degustação de vinhos ..................................................19

7 AM  Nápoles e Pompeia ..........................................................................20

8 AM  Meio dia de visita aos Campos Flégreos ..........................................21

9 FD  Nápoles, Pompeia e Vesúvio  ...........................................................22

10 FD  Nápoles, Pompeia e Sorrento  .........................................................23

20T FD  Costa amalfitana: Positano, Amalfi e Ravello Novo .......................24

21W FD  Costa amalfitana: Amalfi e Ravello sem guia con almorço Novo ........25

17W FD  Pompeia, Herculano e Vesúvio rota panorâmica ..............................26

18W AM  Herculano .......................................................................................27

33 HD  Tour de Nápoles e os lugares eternizados  
 por Diego Armando Maradona .......................................................28

NÁPOLES E SUS ALREDEDORES

Modalidade de trabalho ............................................................................................ 30

Contactos  ................................................................................................................ 31



NÁPOLES AT 23 NÁPOLES AT 236 7

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

nápoles

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

Pompeia

Saída desde o hotel às 10h00 com destino a Pompeia para 
visitar as ruínas antigas de uma cidade romana. O guia turístico 
irá mostrar os lugares mais fascinantes como o Fórum, Banhos 
Termais, a Casa dos Vettii e o “Lupanar” queimados pelas cinzas 
vulcânicas e lapilli durante a erupção em 79 d.C. Retorno ao hotel 
em Nápoles por volta das 14h00.

1  
AM 

69€
PESSOA

ONDE
RUÍNAS DE POMPEIA 

INCLUI
TRANSPORTE
BILHETES DE ENTRADA
GUIA LOCAL
SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 10H00

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
4 HORAS APROX.

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

Aproveite este tour guiado por Nápoles a cidade mais antiga da Itália (mais antiga que Roma e Florença), 
construída há 2800 anos pelos gregos sob o nome de Partenopeo.

Nápoles City tour em Nápoles  
com degustação de comida de rua

Saída desde o hotel, porto ou estação central por volta das 8h15 
em micro-ônibus, para uma visita de aproximadamente 2 horas 
em pequenos grupos acompanhado de um guia profissional. 
Parada na Catedral para visitar o tesouro da Capela e a Basílica 
de Santa Restituta. O passeio continua pela Plaza del Município, 
onde se encontra a imponente fortaleza da casa de Anjou, o 
Castel Nuovo, para chegar à área de Posillipo com uma parada 
no terraço da igreja de S. Antonio, de onde se pode desfrutar 
uma das melhores vista da cidade e do golfo. Terminamos na 
Praça do Plebiscito, onde é possível ver de fora o Palácio Real, a 
esplêndida igreja de S. Francisco de Paola em estilo neoclássico, 
a Galeria Umberto I e o teatro San Carlo. O passeio terminará no 
centro da cidade às 10h20 aprox.

Com seu guia turístico você irá descobrir o verdadeiro coração 
de Nápoles, e as influências artísticas deixadas pelas diferentes 
dominações sofridas pela cidade após as eras grega e romana. 
Visite a piazza del Plebiscito com o magnífico Palácio Real, o 
Duomo e a fascinante história de São Gennaro, caminhe ao lon-
go do calçadão para apreciar a vista da baía e do Monte Vesúvio, 
vamos explorar o mercado de alimentos Pignasecca e prove 

diferentes pratos típicos. Depois vamos até Spaccanapoli uma 
das ruas mais conhecidas de Nápoles; além de várias lojinhas 
lugar ideal para conhecer a gastronomia local. Você vai conhecer 
a tradição das estátuas artesanais da Natividade (chamada "Pre-
sepe") desde mais de 1000 anos atras, não deixe de entrar nas 
diferentes lojas dos artesões

2  
AM 

12W
PM 

ONDE
NÁPOLES CENTRO DA CIDADE 
CATEDRAL
POSILLIPO

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8H15

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS  
DE 2 HORAS APROX. 

ONDE
NÁPOLES CENTRO DA CIDADE 

INCLUI
GUIA LOCAL
DEGUSTAÇÕES DE COMIDA

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 13H30 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 13H20 NA FONTE DE NETUNO 
NA PRAÇA DO MUNICÍPIO 

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS  
DE 3 HORAS APROX.

34,50€
PESSOA

54€
PESSOA

43€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS
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A melhor maneira de descobrir Nápoles é caminhar pelo seu famoso centro histórico, composto por lojas 
de artesanato, igrejas e ruínas subterrâneas. 

Com a ajuda de um “pizzaiolo”, aprenda a fazer a tradicional Pizza Napolitana,  seguindo todos os passos, 
desde preparar a massa até assar em forno a lenha.

City tour em Nápoles com ruínas subterrâneas Nápoles - Aula de pizza

MAX 
18 PAX 

Aproveite este tour a pé em Nápoles e ruínas subterrâneas! En-
contre seu guia em frente à fonte de Netuno na praça do municí-
pio e aproveite o passeio pelo centro explorando as antigas ruas 
gregas, as ruínas subterrâneas romanas e as inúmeras igrejas. 
Você vai notar a diversidade de crenças religiosas que coexistem 
na sociedade: uma mistura de ícones pagãos e cristãos pode 
ser vista no mercado de San Gregorio Armeno, que também 
esta cheio de lojinhas de artesanato. O guia irá te levar até a área 

monumental de Nápoles onde você poderá apreciar a vista do 
castelo medieval de Angiò e do do Teatro San Carlo. Em frente 
ao teatro de San Carlo, você encontrará o “centro comercial de 
estilo liberdade” conhecido como “Galleria Umberto I” e passea-
rá pela Via Toledo e piazza Plebiscito. 

Esta aula de pizza permitirá que você aprenda a fazer um dos 
pratos mais famosos e ainda no final, provar. Vamos revelar 
alguns segredos como por exemplo: qual farinha usar, que tipo 
de fermento, quanto tempo a massa deve descansar, como deve 
ser espalhada, que tomate usar, quando o óleo é derramado e 
assim por diante. Ao final vamos nos deliciar com nossa pizza! 

A interessante história deste prato: no final de 1800, Raffaele 
Esposito foi chamado para fazer uma pizza para a visita do rei 
Umberto e da rainha Margherita da Itália. Durante este teste de 
degustação, a Rainha Margherita gostou da pizza guarnecida 
com tomate, muçarela e manjericão, pois representava as cores 
da bandeira nacional da Itália.

13W 
AM 

14W 
AM

ONDE
NÁPOLES CENTRO DA CIDADE 
RUÍNAS SUBTERRÂNEAS

INCLUI
GUIA LOCAL
INGRESSOS RUÍNAS 
SUBTERRÂNEAS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 8H30

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 8H20 NA FONTE DE NETUNO 
NA PRAÇA DO MUNICÍPIO

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS  
DE 4 HORAS APROX.

ONDE
NÁPOLES CENTRO DA CIDADE 

INCLUI
TOUR LEADER
AULA DE PIZZA
ALMOÇO COM PIZZA E 
REFRIGERANTE

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 11H30

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 11H00 NA FONTE DE NETUNO 
NA PRAÇA DO MUNICÍPIO
IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS  
DE 2 HORAS APROX.

59€
PESSOA

47,50€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS

70€
PESSOA

56€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS
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Explore as fascinantes ruínas antigas de Pompeia com um guia local, caminhe até o topo da cratera do 
Vulcão Vesúvio e admire o deslumbrante Golfo de Nápoles.

Explore as fascinantes ruínas antigas de Pompeia com um guia local, caminhe até o topo da borda da 
cratera do Vulcão Vesúvio e admire o deslumbrante Golfo de Nápoles depois de um delicioso almoço com 
degustação de vinhos.

Pompeia e Vesúvio  Pompeia e Vesúvio  
com almoço e degustação de vinhos 

MAX 
30 PAX 

Passe um dia inesquecível descobrindo, com nosso guia, o sítio 
arqueológico de Pompeia e a beleza natural do Vulcão Vesúvio. 
Com a nossa entrada prioritária, você evitará o as longas filas. 
Nosso guia o levará a um passeio guiado pelas ruínas, trazendo 
de volta à vida o estilo de vida e a arquitetura dos prósperos ro-
manos. Pompeia está bem preservada graças à larva e aos lapilli 
que petrificaram a cidade, salvando todas as infraestruturas. 
Na segunda parte do passeio, o ônibus o deixará a 1.000 m de 
altura; de lá você pode subir até a beira da cratera, a caminhada é 
agradável e a vista lá de cima é inigualável!

O passeio começa com a visita às ruínas da cidade romana de 
Pompeia, o sítio arqueológico mais famoso do mundo e “o Gran-
de Gigante” é o que o tornou imortal, causou a destruição desta 
cidade em 79 d.C. Pompeia e Monte Vesúvio O tour está dispo-
nível durante todo o ano e começa no centro de Nápoles todos 
os dias. Primeiro, nosso guia turístico lhe mostrará os marcos da 
antiga cidade romana de Pompeia, como: os banhos termais, os 
afrescos do Lupanare, o Macellum e a Basílica. Em caso de algu-
ma manutenção em curso de lugares para restauração ou outras 
circunstâncias excepcionais, o guia turístico substituirá a visita 
por um edifício antigo alternativo interessante para visitar. 

Depois de Pompeia, suba ao Monte Vesúvio pare em um res-
taurante local em um lugar panorâmico ao longo das encostas 
do vulcão. Desfrute da sua degustação de vinhos com comida 
típica. Em seguida, nosso motorista o levará a 1000 mt. e que 
você caminhará até o topo do vulcão para ver a cratera. Você vai 
admirar o cume do Monte Somma (1133 mt.) e à direita o cone 
do Vesúvio (1281 mt.), ambos separados por um vale, chamado 
Vale do Gigante. O Monte Vesúvio é majestoso e impressionante 
ao mesmo tempo. Vale muito a pena visitar!!

3T 
FD

15W 
FD 

ONDE
RUÍNAS DE POMPEIA
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

INCLUI
TRANSFER EM MICRO-ÔNIBUS 
CONFORTÁVEL 
GUIA LOCAL
INGRESSOS SEM FILA RUÍNAS DE 
POMPEIA E PARQUE NACIONAL 
DO VESÚVIO
FONES DE OUVIDO PARA GRUPOS 
MAIORES DE 12 PASSAGEIROS

SAÍDAS
DE 1 DE MARÇO A 31 DE 
OUTUBRO  
DIARIAMENTE ÀS 9H15

NÃO OPERA
9/10 ABRIL, 1/11 MAIO, 2 JUNHO E 
15 AGOSTO

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9:05 STARHOTEL TERMINUS 

IDIOMAS
INGLÊS DIARIAMENTE -  
MIN. 2 PAX
ESPANHOL SEGUNDAS, 
QUARTAS, SEXTAS, DOMINGOS - 
MIN. 2 PAX
FRANCÊS TERÇAS, QUINTAS, 
SÁBADOS, DOMINGOS 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS  
DE 8 HORAS APROX.

ONDE
RUÍNAS DE POMPEIA
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

INCLUI
TRANSFER EM MICROÔNIBUS 
GUIA LOCAL*
INGRESSOS SEM FILA
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS E 
ALMOÇO

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 8H30

NÃO OPERA
1 MAIO

PONTO DE ENCONTRO
DAS 7H40 ÀS 8H30 NO SEGUINTE 
PONTO DE ENCONTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL 
(7H40)
HOTEL VESUVIO (7H40)
HOTEL SANTA LUCIA (7H40)
HOTEL EXCELSIOR (7H40)
HOTEL MIRAMARE (7H40) 
MOLO BEVERELLO PORT 
OUTSIDE BAR PIC NIC (8H00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8H00)
NH PANORAMA (8H00) 
HOTEL ROMEO (8H05)
HOTEL NAPLES  (8H10) 
CORSO UMBERTO 167 BANCO DI 
NAPOLI (8H15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8H20)
UNA HOTEL (8H25) 
HOTEL TERMINUS (8H30)

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL 
DIARIAMENTE - MIN. 2 PAX
FRANCÊS TERÇAS E SÁBADOS - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
7 HORAS APROX.

123,50€
PESSOA

99€
CRIANÇA 2-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-1 ANOS

155€
PESSOA

124€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS

NOTAS:
*Caso o grupo não atinja o número mínimo de 6 participantes, o guia 
local em Pompeia será substituído por um audioguia.
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Visite a antiga cidade romana de Pompeia, desfrute da deslumbrante paisagem costeira e caminhe pelas 
estreitas ruas de Sorrento.

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

Dia inteiro de visita a Pompeia e Sorrento Ilha de Capri com Gruta Azul

Saída desde o local solicitado às 10h00 e saída em direção a 
Pompeia para explorar um dos lugares mais fascinantes aos arre-
dores de Nápoles, sob o acompanhamento de um guia profissio-
nal. Na época romana Pompeia era uma cidade rica e populosa, 
cheia de edifícios públicos e privados. Em um dia de verão em 
79 d.C., a cidade inteira e cerca de 20.000 de seus habitantes 
foram enterrados sob toneladas de cinzas e pomes por causa 
de uma violenta explosão do mt. Vesúvio. Uma chuva de cinza 
muito fina foi depositada em todos os lugares, a uma profundi-
dade de mais de seis metros, envolvendo e aderindo às formas 
dos corpos e das suas roupas. Quase 2.000 anos mais tarde, 
você tem a oportunidade de descobrir a vida cotidiana da época 
Imperial e imaginar o pânico das pessoas antes que a cidade tão 
desastrosamente foi enterrada. Em uma caminhada, seu guia irá 
mostrar-lhe fascinantes lugares tais como o Fórum, Banhos Ter-

mais, o “Lupanar” e a Casa dos Vettii com belos afrescos. Após 
a visita breve parada para o almoço e saída em direção a Costa 
Sorrentina. Será possível admirar durante o caminho, o Castelo 
Medieval do qual o nome da famosa cidade Castellammare di 
Stabia é inspirada, as pequenas e encantadoras de Vico Equense 
e Seiano e a típica vegetação mediterrânica cheia de limoeiros e 
laranjeiras. Parada no mirante em Meta di Sorrento para admirar 
a maravilhosa baía com vista para o mar. Parada em Sorrento 
para uma breve visita da cidade (cerca de uma hora). O guia irá 
mostrar-lhe os mais renomados lugares caminhando através das 
estreitas ruas cheias de lojas e escritórios, na medida em que 
um dos lugares mais cênico de Sorrento: o chamado Villa Comu-
nale de onde é possível admirar as belezas dos campos de golfe 
até Punta Campanella e a ilha de Capri e imortalizar o deslum-
brante cenário. Retorno a Nápoles por volta das 17h00.

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

4  
FD

5  
FD 

ONDE
RUÍNAS DE POMPEIA
SORRENTO - LITORAL E CIDADE

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

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8H15

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
7 HORAS APROX.

ONDE
CAPRI 
ANACAPRI
GRUTA AZUL

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

SAÍDAS
DEL 15 MAIO ATÉ 15 OUTUBRO 
DIARIAMENTE ÀS 10H35

PONTO DE ENCONTRO
10H00/10H15 AO MOLO 
BEVERELLO EM FRENTE À 
CAFETERIA “PIC NIC”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ALEMÃO E 
FRANCÊS- MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE 
8 HORAS AO MOLO BEVERELLO

97,50€
PESSOA

165€
PESSOA

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

NOTAS:
*Dependendo das condições meteorológicas se não for possível 
visitar a Gruta Azul, ele será substituída com o tour as “Faraglioni”
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Viajando até o topo do único vulcão ativo da Europa continental e aproveite panoramas de tirar o fôlego 
da Baía e do Golfo de Nápoles.

Caminhe até o topo da borda da cratera do Vulcão Vesúvio e admire o deslumbrante Golfo de Nápoles de e 
aproveite de uma degustação de vinhos.

Vesúvio por conta própria Vesúvio com degustação de vinhos

MAX 
8 PAX 

O Vesúvio é um dos vulcões mais estudados e conhecidos 
do mundo. Um símbolo de Nápoles com seu pico mais alto 
atingindo 1277 metros. A cratera tem atualmente um diâmetro 
de 450 metros e uma profundidade de 300 metros. A erupção 
do Monte Vesúvio em 79 d.C. destruiu as cidades romanas de 
Pompeia, Herculano, Oplontis e Stabiae. Pick up no hotel/porto/
estação em Nápoles por volta das 9h30 e dirigir pela rodovia 
diretamente para a vila de Torre del Greco Onde começamos 
nossa subida passando pelo Parque Nacional do Vesúvio até 

1000 mt. Do estacionamento acesse a trilha que leva ao topo do 
único vulcão ainda ativo da Europa continental. Duas horas à sua 
disposição para chegar e caminhar ao redor da cratera a 1200 mt 
para ver a encantadora baía de Nápoles de leste a oeste. Volte ao 
estacionamento no horário combinado pelo motorista e retorno a 
Nápoles chegada ao hotel por volta das 13h00.

O Monte Vesúvio é um dos vulcões mais atraentes do mundo. 
Conhecido pela erupção de 79 d.C., que destruiu as cidades 
romanas de Pompeia, Herculano, Oplontis e Stabiae. De longe, 
o Vesúvio parece inofensivo, mas quando o turista corajoso se 
aproxima de sua cratera, sente o poder do “grande gigante”. Uma 
vez lá, desfrute da vista deslumbrante da baía de Nápoles! Seu 
passeio pelo Monte Vesúvio inclui degustação de vinhos, bem 
como alguns pratos típicos da região! 

6  
AM 

16W 
HD

ONDE
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

INCLUI
TRANSPORTE
BILHETES DE ENTRADA (A PEDIDO 
GUIA LOCAL INGLÊS, FRANCÊS, 
ESPANHOL E ITALIANO INCLUÍDA)

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 9H30

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
MOTORISTA INGLÊS- MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
3 HORAS E 30 MINUTOS APROX.

ONDE
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

INCLUI
TRANSFER EM ÔNIBUS 
CONFORTÁVEL 
GUIA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA
ALMOÇO COM DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 11H30

NÃO OPERA
1 MAIO

PONTO DE ENCONTRO
DAS 10H50 ÀS 11H30 NO 
SEGUINTE PONTO DE ENCONTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL 
(10H50)
HOTEL VESUVIO 10H50)
HOTEL SANTA LUCIA (10H50) 
HOTEL EXCELSIOR (10H50) 
HOTEL MIRAMARE (10H50)
HOTEL ROMEO (10.55)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (11H00)T
NH PANORAMA (11H05)
HOTEL NAPLES (11H05) 
CORSO UMBERTO 167 - BANCO DI 
NAPOLI (11H15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(11H20)
UNA HOTEL (11H25) 
HOTEL TERMINUS (11H30)

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL 
DIARIAMENTE - MIN. 2 PAX
FRANCÊS TERÇAS E SÁBADOS- 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
4 HORAS APROX.

69€
PESSOA

124€
PESSOA

99€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS
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Desfrute do melhor do Sul da Itália nesta visita de meio dia á Nápoles e Pompeia.

Meio dia de visita a Nápoles e Pompeia

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

Meio dia de visita aos Campos Flégreos

Saída desde o hotel às 8h15 para uma visita de aproximadamen-
te 2 horas pela cidade de Nápoles. Parada na Catedral para visitar 
o tesouro da Capela e a Basílica de Santa Restituta. O passeio 
continua pela Plaza del Município, onde se encontra a imponente 
fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar à área 
de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, 
de onde se pode desfrutar uma das melhores vista da cidade e 
do golfo. Terminamos na Praça do Plebiscito, onde é possível 

ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja de S. Francisco de 
Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro San 
Carlo. Em seguida saída com destino a Pompeia para visitar as 
ruínas antigas de uma cidade romana. O guia turístico irá mostrar 
os lugares mais fascinantes como o Fórum, Banhos Termais, a 
Casa dos Vettii e o “Lupanar” queimados pelas cinzas vulcânicas 
e lapilli durante a erupção em 79 d.C. Retorno ao hotel em Nápo-
les por volta das 13h45.

7 
AM

ONDE
NÁPOLES CENTRO DA CIDADE 
CATEDRAL
POSILIPPO
RUÍNAS DE POMPEIA

INCLUI
TRANSPORTE
GUIA LOCAL
BILHETES DE ENTRADA

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8H15

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
5 HORAS APROX.

80€
PESSOA

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

8 
AM

ONDE
POZZUOLI ÁREA

INCLUI
TRANSPORTE
BILHETES DE ENTRADA

SAÍDAS
TBA

NÃO OPERA
TBA

PICK UP
TBA

IDIOMAS
TBA

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
5 HORAS APROX.

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

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

Nápoles, Pompeia e Vesúvio Nápoles, Pompeia e Sorrento

Saída desde o hotel às 8h15 para uma visita de aproximadamen-
te 2 horas pela cidade de Nápoles. Parada na Catedral para visitar 
o tesouro da Capela e a Basílica de Santa Restituta. O passeio 
continua pela Plaza del Município, onde se encontra a imponente 
fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar à área 
de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, 
de onde se pode desfrutar uma das melhores vista da cidade e 
do golfo. Terminamos na Praça do Plebiscito, onde é possível 
ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja de S. Francisco 
de Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro 
San Carlo. Em seguida saída com destino a Pompeia. Visita as 

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

Saída desde o hotel às 8h15 para uma visita de aproximadamen-
te 2 horas pela cidade de Nápoles. Parada na Catedral para visitar 
o tesouro da Capela e a Basílica de Santa Restituta. O passeio 
continua pela Plaza del Município, onde se encontra a imponente 
fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar à área 
de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, 
de onde se pode desfrutar uma das melhores vista da cidade e 
do golfo. Terminamos na Praça do Plebiscito, onde é possível 
ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja de S. Francisco de 
Paola em estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro San 
Carlo. Em seguida saída em direção a Pompeia para explorar 
um dos lugares mais fascinantes aos arredores de Nápoles, sob 
o acompanhamento de um guia profissional. Na época romana 
Pompeia era uma cidade rica e populosa, cheia de edifícios 
públicos e privados. Em um dia de verão em 79 d.C., a cidade 
inteira e cerca de 20.000 de seus habitantes foram enterrados 
sob toneladas de cinzas e pomes por causa de uma violenta 
explosão do mt. Vesúvio. Uma chuva de cinza muito fina foi 
depositada em todos os lugares, a uma profundidade de mais de 
seis metros, envolvendo e aderindo às formas dos corpos e das 

suas roupas. Quase 2.000 anos mais tarde, você tem a oportuni-
dade de descobrir a vida cotidiana da época Imperial e imaginar o 
pânico das pessoas antes que a cidade tão desastrosamente foi 
enterrada. Em uma caminhada, seu guia irá mostrar-lhe fascinan-
tes lugares tais como o Fórum, Banhos Termais, o “Lupanar” e 
a Casa dos Vettii com belos afrescos. Após a visita breve parada 
para o almoço e saída em direção a Costa Sorrentina. Será 
possível admirar durante o caminho, o Castelo Medieval do qual 
o nome da famosa cidade Castellammare di Stabia é inspirada, 
as pequenas e encantadoras de Vico Equense e Seiano e a típica 
vegetação mediterrânica cheia de limoeiros e laranjeiras. Parada 
no mirante em Meta di Sorrento para admirar a maravilhosa 
baía com vista para o mar. Parada em Sorrento para uma breve 
visita da cidade (cerca de uma hora). O guia irá mostrar-lhe os 
mais renomados lugares caminhando através das estreitas ruas 
cheias de lojas e escritórios, na medida em que um dos lugares 
mais cênico de Sorrento: o chamado Villa Comunale de onde é 
possível admirar as belezas dos campos de golfe até Punta Cam-
panella e a ilha de Capri e imortalizar o deslumbrante cenário. 
Retorno a Nápoles por volta das 17h00.

9 
FD

10 
FD

ONDE
NÁPOLES CENTRO DA CIDADE 
RUÍNAS DE POMPEIA
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

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

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8H15

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
9 HORAS APROX.

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

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

SAÍDAS
DIÁRIA ÀS 8H15 EXCETO 
SÁBADOS E DOMINGOS

NÃO OPERA
10 ABRIL, 19 SETEMBRO

PICK UP
DOS HOTÉIS CENTRAIS

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
9 HORAS APROX.

131,50€
PESSOA

109€
PESSOA
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Escolha um passeio pelas cidades mais cativantes do sul da Itália: Positano, Amalf e Ravello. Aproveite essa oportunidade para visitar o melhor da Costa Amalfitana.

Costa amalfitana: Positano, Amalfi e Ravello Costa amalfitana: Amalfi e Ravello  
sem guia com almoço

MAX 
21 PAX 

Conheça a famosa Costa Amalfitana com este tour de dia inteiro 
saindo de Nápoles. Você descobrirá Positano e Amalfi,  uma 
das cidades mais bonitas da costiera. Este passeio representa a 
melhor opção para quem quer conhecer a alma do sul da Itália. 
Juntamente com o seu guia, você terá um dia inesquecível 
descobrindo os segredos e a história da Costa Amalfitana, com 
tempo livre para passear em Positano, Amalfi e Ravello. Cami-
nhe pelas ruas estreitas de Positano, se quiser aproveite para 
tomar um café nas charmosas cafeterias perto da praia ou visite 
uma das galerias de arte. Positano é um museu ao ar livre com 
sua esplêndida posição panorâmica e seu encantador centro 

histórico, você poderá passear por suas ruas estreitas cheias de 
lojinhas pitorescas por todos os lados. De Positano a Amalfi o 
transporte será de barco, navegando ao longo da costa. Faremos 
uma parada em Amalfi, com sua típica arquitetura mediterrânea 
feita de ruas estreitas e casas brancas todas juntas uma a outra. 
Não deixe de visitar a Catedral de Amalfi e conhecer a deliciosa 
confeitaria "Santa Rosa". A última parada será em Ravello, conhe-
ça essa charmosa cidade conhecida por ser um famoso destino 
de casamentos na costa devido a suas maravilhosas vistas 
panorâmicas. A tarde. Retorno a Nápoles.

Aprecie a viagem pela estrada sinuosa suspensa entre o mar e 
as encostas das montanhas Lattari, a vista sem dúvida é deslum-
brante. Você terá a chance de tirar várias fotos durante breves 
paradas. Aproveite seu tempo passeando pela cidade de Amalfi, 
desfrute de um almoço em um restaurante com vista para o mar. 
Você terá tempo livre suficiente para fazer compras e visitar a 
Catedral de San Andrea localizada no alto de suas majestosas 
escadas. Durante o tempo livre, você também poderá fazer um 
curto passeio de barco (opcional) para descobrir as famosas vilas 

de Amalfi e tirar fotos incríveis da costa. Nosso passeio continu-
ará até a cidade de Ravello, localizada no alto da colina com uma 
vista panorâmica para toda a costa, muito famosa como destino 
de casamento.. Aqui, você terá novamente tempo livre e poderá 
fazer uma visita opcional aos jardins da Villa Rufolo, compostos 
por espécies de flora exótica e mediterrânea. Faremos uma pa-
rada rápida para fotos na pitoresca Positano com suas casinhas 
coloridas.

20T 
FD

21W 
FD

ONDE
POSITANO (1 HORA)
AMALFI (2 HORAS)
RAVELLO (1 HORA) 

INCLUI
TRASLADO EM MICROÔNIBUS 
CONFORTÁVEL COM AR 
CONDICIONADO
GUIA PROFISSIONAL*
BARCO RÁPIDO DE POSITANO 
PARA AMALFI (DISPONÍVEL 
APENAS DURANTE O VERÃO E SE 
AS BOAS CONDIÇÕES DO MAR O 
PERMITIREM)

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 8H30

NÃO OPERA 
9/10 ABRIL,1/11 MAIO, 2 JUNHO, 
26/27 JULIO, 15 AGOSTO

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 8H20 NO STARHOTEL 
TERMINUS 

IDIOMAS
INGLÊS DIARIAMENTE - MIN. 2 
PAX
ESPANHOL TERÇAS, QUINTAS, 
SÁBADOS, DOMINGOS - MIN. 2 PAX
FRANCÊS SEGUNDAS, QUARTAS. 
SEXTAS, DOMINGOS - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
8 HORAS APROX.

ONDE
AMALFI (1 HORA)
RAVELLO (45 MINUTOS)

INCLUI
TRASLADO EN CONFORTABLE 
MINIBUS CON AIRE 
ACONDICIONADO
COMENTARIO A BORDO;
ALMOÇO LEVE (BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 8H30

PONTO DE ENCONTRO
DE LAS 7H40 ÀS 8H30 NO 
SEGUINTE PONTO DE 
ENCONTRO: 
HOTEL ROYAL CONTINENTAL 
(7H40)
HOTEL VESUVIO (7H40)
HOTEL SANTA LUCIA (7H40)
HOTEL EXCELSIOR (7H40) 
HOTEL MIRAMARE (7H40) 
MOLO BEVERELLO PORT 
OUTSIDE BAR PIC NIC (8H00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8H00)
NH PANORAMA (8H00)
HOTEL ROMEO (8H05)
HOTEL NAPLES (8H10)
CORSO UMBERTO 167 - BANCO DI 
NAPOLI (8H15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8H20)
UNA HOTEL (8H25)
HOTEL TERMINUS (8H30)

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
8 HORAS APROX.

112,50€
PESSOA

118€
PESSOA

94,50 €
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS

Novo Novo 

NOTAS:
*Caso o grupo seja de 6 passageiros ou menos, providenciaremos 
um motorista que fale inglês sem guia a bordo!
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Se você gosta de caminhadas e história, descubra em apenas um dia as ruínas de Pompeia e Herculano e 
ainda conheça o topo do Monte Vesúvio

Herculano ficou muito conhecido por ter sido conservado, junto com a cidade de Pompeia, depois de ter 
sido soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C.

Pompeia, Herculano e monte Vesúvio rota panorâmica Herculano

MAX 
18 PAX 

Seu passeio começa com a visita ao Parque de Pompeia onde 
você poderá passear pelas ruas da antiga cidade romana com 
suas casas milenares, anfiteatros, banhos termais. Vários edifí-
cios ainda conservam parte da sua decoração original, como os 
que adornam a Vila dos Mistérios, a Casa do Fauno, a Casa do 
Poeta Trágico, a Vila de Diomedes, entre outras.
Depois de Pompeia, você irá a outro sítio arqueológico da UNES-
CO: Herculano e veja a diferença entre esses dois locais. Depois 
da visita vamos até o Monte Vesúvio até 1000 mt. altitude. Apro-
veite a vista da Baía de Nápoles e aproveite seu almoço. 

Herculano foi descoberto no século XVIII e se tornou um dos 
sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Apesar de ser 
menor que sua vizinha Pompeia, Herculano era muito mais prós-
pera. Hoje em dia, Herculano possui vários marcos como a casa 
com o mosaico Atrium, a casa do Cervo, as Termas do Fórum, 
a casa do mosaico de Netuno e Anfitrite e assim por diante, que 
definitivamente merecem ser visitadas. Este passeio durará 3 
horas e incluirá transporte de ida e volta de Nápoles e comen-
tários em inglês. Ao passear pelas ruas de Herculano, você terá 
um vislumbre de como era a vida dos romanos naquela época, 
uma cidade que era habitada pela aristocracia romana. 

17W 
FD

18W 
FD

ONDE
POMPEIA
HERCULANO
PARQUE NACIONAL DO VESÚVIO

INCLUI
TRANSFER EM ÔNIBUS 
CONFORTÁVEL 
GUIA LOCAL POMPEIA E 
HERCULANO *
INGRESSOS SEM FILA ÁREA 
ARQUEOLÓGICA DE POMPEIA E 
HERCULANO 
ALMOÇO LEVE (BEBIDAS NÃO 
INCLUÍDAS)

SAÍDAS
QUINTAS, SÁBADOS, DOMINGOS  
ÀS 8H30

NÃO OPERA 
1 MAIO
PONTO DE ENCONTRO
DE LAS 7H40 ÀS 8H30 NO 
SEGUINTE PONTO DE ENCONTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL 
(7H40)
HOTEL VESUVIO (7H40)
HOTEL SANTA LUCIA (7H40)
HOTEL EXCELSIOR (7H40)
HOTEL MIRAMARE (7H40)
MOLO BEVERELLO PORT OUTSIDE 
BAR PIC NIC (8H00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8H00)
NH PANORAMA (8H00)
HOTEL ROMEO (8H05)
HOTEL NAPLES (8H10)  

CORSO UMBERTO 167 - BANCO DI 
NAPOLI (8H15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8H20) 
UNA HOTEL (8H25)
HOTEL TERMINUS (8H30)

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
8 HORAS APROX.

ONDE
HERCULANO

INCLUI
TRANSFER EM ÔNIBUS 
CONFORTÁVEL 
GUIA OU AUDIOGUIA*
INGRESSO SEM FILA
SAÍDAS
QUINTAS, SÁBADOS, DOMINGOS 
ÀS 8H30

NÃO OPERA 
1 MAIO
PONTO DE ENCONTRO
DE LAS 7H40 ÀS 8H30 NO 
SEGUINTE PONTO DE ENCONTRO
 
HOTEL VESUVIO (7H40)
HOTEL SANTA LUCIA (7H40)
HOTEL EXCELSIOR (7H40)
HOTEL MIRAMARE (7H40)
MOLO BEVERELLO PORT OUTSIDE 
BAR PIC NIC (8H00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8H00)
NH PANORAMA (8H00)
HOTEL ROMEO (8H05)
HOTEL NAPLES (8H10) 
CORSO UMBERTO 167- BANCO DI 
NAPOLI (8H15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8H20) 
UNA HOTEL (8H25)
HOTEL TERMINUS (8H30)

IDIOMAS
INGLÊS E ESPANHOL -  
MIN. 4 PAX

O TOUR TERMINA 
APROXIMADAMENTE DEPOIS DE  
3 HORAS APROX.

247,50€
PESSOA

198€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS

75€
PESSOA

60€
CRIANÇA 5-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-4 ANOS

NOTAS:
*Si el grupo no alcanza el número mínimo de 6 participantes, la guia 
local en Pompeia será reemplazada por una audioguía.

NOTAS:
*Caso o grupo não atinja o número mínimo de 6 participantes, o tour 
em Herculano local será substituído por um audioguia.
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Visite Nápoles e descubra as belezas da cidade com nosso guia especializado que lhe mostrará os lugares 
que simbolizam o vínculo eterno entre Maradona e a cidade de Nápoles.

Tour de Nápoles e os lugares eternizados  
por Diego Armando Maradona 

MAX 
15 PAX 

O nosso tour começa na Piazza Plebiscito, vamos passar pela Galeria 
Umberto I, até chegar no famoso Bairro Espanhol. Cada esquina, cada 
rua e cada vislumbre desta cidade são testemunhas do profundo amor 
do povo napolitano por Maradona. Foi considerado um herói, pois 
deu à cidade a alegria ao ganhar o campeonato italiano /europeu por 
primeira vez, trazendo o nome de Nápoles ao mundo. Em todos os 
lugares se falava do "Pibe de Oro". Era Diego-mania. Maradona estava 
por todos os lados da cidade: de murais nas ruas, aos fogos de artifício 
chamados “balão de Maradona” todos os tipos de souvenirs, bolos 
de aniversário com seu rosto; poemas foram dedicados a ele, até as 
estatuetas do presépio napolitano. Certamente ele foi um dos poucos 

ícones imortais do esporte, capaz de criar um verdadeiro fenômeno 
entre os napolitanos. Em Nápoles, graças à arte de rua, existe hoje 
um magnífico museu dedicado a ele. Um museu ao ar livre, que agora 
teremos a oportunidade de conhecer! Vamos passar por Vico Lungo 
Gelso e a Piazza Maradona na via Emanuele De Deo onde esta o 
famoso mural que se tornou um verdadeiro destino para torcedores e 
fãs dedicado ao campeão por ocasião do segundo scudetto do Napoli, 
em 1990.Você vai admirar um mosaico de cerâmica, doado por dois 
artistas ítalo-franceses, e o estêncil feito pelo artista de rua argentino 
San Spiga, criado para comemorar os 30 anos do primeiro campeonato 
conquistado por Napoli e Maradona.
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ONDE
PIAZZA DEL PLEBISCITO
GALLERIA UMBERTO I
QUARTIERI SPAGNOLI
VICO LUNGO GELSO
PIAZZA MARADONA  
(VIA EMANUELE DE DEO)

INCLUI
GUIA PROFISSIONAL

SAÍDAS
DOMINGOS E SEGUNDAS  
ÀS 11H00
SEXTAS E SÁBADOS ÀS 15H00
PONTO DE ENCONTRO
15 MINUTOS ANTES DO INÍCIO 
DO TOUR EM FRENTE AO TEATRO 
SAN CARLO

IDIOMAS
ITALIANO,ESPANHOL, INGLÊS

EL TOUR DURA 
APROXIMADAMENTE 1 HORA E 30 
MINUTOS E TERMINA NA PIAZZA 
MARADONA.

31€
PESSOA

21€
CRIANÇA 6-11 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

NOTAS:
Recomendamos o uso de sapatos confortáveis.
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Contatos
Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer alvo 
de individuais e grupos. Uma escolha varia de serviços para 
visitar as cidades e outras locações, com atenção especial 
na gastronomia regional e a cultura.Uma grande organização 
equipada de flexibilidade e atenção para os clientes.

Nossos Serviços: 
Especialista em viagem FIT & Grupos, Carrani Tours representa a melhor solução para os 
vossos clientes.

•Tour e pacotes com exigências próprias para grupos ou individuais

•Excursões guiadas em cada cidade

•Carros de luxo

•Jogos de futebol, eventos esportivos e gourmet tours

•Hotéis, Vilas

Modalidade de Trabalho: 
Para evitar maiores problemas, a seguir passamos algumas regras do nosso modo de 
trabalhar:

• Para responder com mais detalhes e precisão, as eventuais reclamações devem ser 
enviadas por fax ou e-mail, em um prazo máximo de 60 dias a contar do término dos 
serviços contestados.

• Todas as solicitações de serviço que nos enviem por fax ou e-mail serão respondidas 
por nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de solicitação de reserva 
de hotéis, não havendo disponibilidade de vagas no hotel solicitado, confirmaremos a 
reserva em um hotel similar.

• Em caso de cancelamento de reservas, enviaremos sempre um fax ou um e-mail como 
comprovante do cancelamento. Caso não recebam tal comprovante (fax/e-mail) significa 
que a reserva segue vigente (ativa), portanto, terão que arcar com gastos de no show 
caso nossos fornecedores de serviços nos cobrem tais gastos.

• Informamos todos os clientes que os preços não incluem taxas locais em Florença, 
Roma, Veneza. As taxas tenderão que ser pagas em cada destino para a reception desk 
do hotel a chegada ou à saída como indicado por os hotéis. Vos lembramos que as taxas 
variam de acordo à categoria dos hotéis. Pedimos de informar os clientes antes da saída.

• Todos os serviços devem ser prépagos antes da chegada dos clientes (mínimo 7 dias 
máximo 15 dias segundo o serviço reservado).

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

Carrani Tours 
propõe varias  
e ampalas 

DEPARTAMENTO  
DE RESERVAS

DEPARTAMENTO  
DE PRODUTOS

product@carrani.com

DEPARTAMENTO  
DE VENDAS

sales@carrani.com

DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO  
DE MARKETING 

comunicazione@carrani.com

amministrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
DEPARTAMENTO  

DE GRUPOS

premium@carrani.com
DEPARTAMENTO 
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ESTEJA SEMPRE  
ATUALIZADO

Inscreva-se para receber nossas newsletter

nápoles

inscreva-se 

https://bit.ly/3ybpsIN

