
ALTA TEMPORADA 2023
PORTUGUES

Nos da Carrani Tours buscamos sempre criar experiências 
inesquecíveis. Ressaltando a alma e a autenticidade da cultura italiana.
Sabemos que são os detalhes fazem a diferença.

Carrani Latam

https://linktr.ee/carranilatam
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BEM-VINDO ÀS 
EXPERIÊNCIAS PREMIUM 

TRAVELLERS

Premium Italy é a marca que criamos para atender 
passageiros que desejam experiências exclusivas e 
personalizadas no segmento de luxo

Os nossos especialistas têm como objetivo desenhar 
itinerários sob medida, atendendo a necessidade de 
cada cliente, saindo dos percursos clássicos, procu-
rando sempre surpreender com propostas de viagens 
totalmente personalizadas e um serviço de excelência. 

Temos o prazer em compartilhar com vocês uma intro-
dução à Itália, selecionamos com muito carinhos algu-
mas experiencias de Norte a Sul. Inspire-se! Aproveite 
para mergulhar em nossas recomendações de viagens.

Convidamos você a entrar em contato com nosso de-
partamento Premium para ajudá-lo a planejar as me-
lhores férias no Belpaese!
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Em nosso departamento Premium 
você vai encontrar:

Itinerários personalizados, atividades, passeios de com-
pras e degustações eno gastronômicas.

Visitas exclusivas tanto em locais muito procurados como 
em atrações fechadas ao público.

Assistência local dos nossos guias e especialistas. 

Cuidadosa seleção de hotéis, restaurantes, termas e spas 
e outros locais de entretenimento e bem-estar

Serviços Meet-and-Greet. Boas-vindas VIP.

Serviços privativos e aluguéis de: (limusines, carros de 
luxo e antigos, aviões, helicópteros, iates, scooters, carri-
nhos de golfe, bicicletas).

Passeios a cavalo 

Villas de luxo exclusivas.

Passeios de balão 

... e muito mais!
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Estilo italiano
Projetado por italianos para viajantes que buscam 
experiências autênticas. 

Total liberdade
Pacotes FIT com uma ampla seleção de datas disponíveis. 
Você vende o pacote e nós organizamos todos os serviços 
de acordo com a necessidade do cliente. Mudanças de 
itinerário e serviços sempre são possíveis.

Preço garantido
Graças às nossas tarifas contratadas, você sempre pode 
considerar nossos Pacotes Premium garantidos.

Acomodações
Os hotéis que foram selecionados para os pacotes, foram 
cuidadosamente inspecionados.

Guias locais especializados e acompanhantes turísticos
Nossos guias locais especializados e acompanhantes são 
profissionais licenciados, experientes e apaixonados por 
seu trabalho!

A melhor qualidade pelo preço
Os Pacotes Premium são o resultado de nossa história de 
100 anos como operadoras de turismo influentes no setor 
de hospitalidade. Garantimos competitividade e relação a 
qualidade-preço.

Por que nossos Pacotes Premium são 
únicos e apreciados?

Escolher o itinerário perfeito pode ser difícil. Quere-
mos te dar uma pequena amostra das experiências 
que você pode oferecer aos seus clientes, aqui está nos-
sa seleção exclusiva dos pacotes premium na Itália.
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VIAJE COM SEGURANÇA
E TRANQUILIDADE

O selo Safe Travels é um símbolo de garantia, que permite aos 
viajantes reconhecer as empresas que implementaram os protoco-
los de saúde e higiene de acordo com os regulamentos da WTTC 
World Travel and Tourism Council.

Antes de começar a sua viagem, saiba que a Carrani tem 
o compromisso de fornecer todas as informações ne-
cessárias referente aos regulamentos dos protocolos de 
saúde em todos os destinos deste tour. Estamos cons-
tantemente 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 dis-
poníveis para quaisquer informações ou dúvida que apa-
recerem durante a viagem. O seu Tour líder irá informá-lo 
sobre os protocolos de segurança que você precisa estar 
atento como o uso de máscara, precauções de segurança 
ou medidas preventivas.

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

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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ROMA HISTÓRIA E GASTRONOMIA

5 Dias · 4 Noites 
Roma > Roma

INCLUI 

 » 4 noites em Roma: café da manhã. Jantar no hotel no primeiro dia

 » Transfer privativo aeroporto / hotel / aeroporto

TOURS E ATIVIDADES
 » Museus do Vaticano em pequenos grupos (max 10 pessoas)

 » Coliseu, Colina Palatina e Fórum Romano em pequenos grupos (max 
10 pessoas)

 » Tours inclui: guia em português a partir de 4 pessoas e entrada sem 
fila

 » Aula de pizza e Roma food tour em pequenos grupos em inglês (max 
12 pessoas)

 » Transfer privativo 

Dia 2 do hotel até área arqueológica 

Dia 3 do hotel até o meeting point (piazza Farnese esquina com via 
dei Baullari, 106) + transfer no final do tour da área de Trastevere até 
os Museus do Vaticano.

 » Tour privativo Tivoli e suas Villas: Villa Adriana e Villa D’Este

 » Carro com motorista privativo e guia a disposição por 6 horas, (idio-
ma português mediante disponibilidade). Entradas incluídas para 
Villa D’Este e Villa Adriana entrance 

HOTEL

ROMA IMPERIALE 4*

ITINERÁRIO
Dia 1 
ROMA
Bem-vindos a Roma! Encontre nosso motorista no aero-
porto e traslado ao hotel. Jantar no restaurante do Hotel 
Imperiale. Hospedagem em Roma.

Dia 2 
ROMA
Hoje vamos visitar um dos símbolos emblemáticos de 
Roma: o Coliseu e depois teremos uma deliciosa aula de 
Pizza, não esqueça de usar sapatos confortáveis. Café da 
manhã no hotel, espere o nosso motorista vir buscá-lo: 
você chegará à área arqueológica para se juntar a um pe-
queno grupo para uma visita de no máximo 10 pessoas. Va-
mos entrar no Coliseu com nossa entrada sem fila, e uma 
vez lá dentro, faça uma viagem no tempo até a época do 
Império Romano, através das histórias contadas por seu 
guia qualificado. Essa enorme estrutura de travertino po-
dia acomodar no seu auge entre 50.000 e 80.000 especta-
dores, que buscavam ver um espetáculo de luta e sangue 
proporcionado pelos gladiadores que lutavam entre si com 
animais selvagens. O tour inclui ainda uma caminhada 
guiada pelo Fórum Romano, o centro cultural e político 
da Roma Antiga, e pelo Monte Palatino, a área onde a 
cidade de Roma foi fundada por Rômulo e onde viveram 
os imperadores durante séculos. No final do tour tempo 
livre. Almoço por conta própria. À tarde, vá até a área de 
Trastevere por conta própria, para participar de nossa aula 
“Aprenda a fazer a verdadeira pizza italiana” grupos de no 
máx. 12 pessoas, encontre nosso chef no Lo Studio (Vicolo 
della Scalaccia 8). Você aprenderá quais ingredientes são 
necessários para fazer uma perfeita massa de pizza, co-
locar os ingredientes corretamente o qual serão escolhi-
dos por você. Vamos ter a oportunidade de experimentar 
várias receitas com diferentes recheios. Asse a pizza no 
forno e espere que ela se transforme em uma iguaria fina 
e crocante. Enquanto a pizza estiver no forno, aproveite 

o seu merecido descanso! Comece com uma saborosa 
bruschetta e brinde à boa vida: inclui água, vinho ou re-
frigerante. Prove a pizza que você preparou e descubra se 
você desenvolveu as habilidades de um autêntico pizzaio-
lo. Depois dessa experiência bacana, você pode aproveitar 
para dar uma caminhada Trastevere antes de voltar para 
o hotel. Trastevere é uma das área da vida noturna roma-
na, com pubs, restaurantes e clubes para todas as idades. 
Hospedagem no hotel. 

Dia 3 
ROMA
Café da manhã no hotel, você encontrará seu motorista, 
que o levará até o ponto de encontro para encontrar seu 
guia gastronômico local. Você desfrutará de um agradável 
passeio a pé pela cidade através de seus mercados tradi-
cionais, mercearias e sorveterias nas áreas de Campo De 
'Fiori, Trastevere e no Gueto Judeu. Durante a caminhada 
vamos experimentar uma fatia do que chamamos pizza 
bianca, bem crocante e recém assada (a versão romana da 
focaccia) cortada ao meio e recheada com fatias finas de 
mortadela recém fatiada: um lanche que os locais amam, 
simples tradicional e mais romano do que o Coliseu. Não 
deixe de experimentar os famosos suppli, que nada mais 
são que bolinho de arroz recheados de queijo mozzarella 
é a comida de rua favorita de todos. Uma deliciosa massa 
também estará na lista, junto com alguns pratos da tradi-
ção judaica romana: o carciofo alla giudia, uma alcachofra 
ao estilo judaico frita que se assemelha a um minúsculo 
girassol, bem como filetto di baccalà, um filé de bacalhau 
frito. E economize espaço para a sobremesa, porque não 
vamos deixar de tomar uma casquinha de gelato artesanal! 
Ao final deste tour delicioso, encontre seu motorista para 
seguir para a área do Vaticano, para se juntar a um peque-
no grupo para uma visita de no máximo 10 pessoas. Encon-
tre o seu guia profissional e faça um tour pelos Museus do 
Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro, pulando 

todas as filas! Admire a Galeria de Tapeçarias, os Mapas 
Geográficos e os belos quartos de Rafael antes de chegar 
à famosa Capela Sistina, a obra-prima de Michelangelo! 
Após a Capela Sistina, você será conduzido por um acesso 
exclusivo à Basílica de São Pedro, evitando as longas filas. 
No final do passeio, tempo livre para descobrir um pouco 
mais sobre Roma. Hospedagem. 

Dia 4 
ROMA
Café da manhã no hotel, hoje vamos visitar Tivoli e suas 
Villas em um tour privativo. Você encontrará o seu moto-
rista no hotel para seguir para Tivoli, uma cidade antiga 
a poucos quilômetros de Roma, famosa por suas belezas 
naturais e suas águas salubres, adornada com antigas 
casas romanas. Conheça a mais famosa destas, cuja ru-
ína persiste até hoje, a casa onde o imperador Adriano 
construiu no séc 2 dC sua majestosa vila. Uma luxuosa 
residência rural onde ele costumava descansar e foi onde 
viveu nos seus últimos anos. Um complexo enorme, inclui 
mais de 30 edifícios, várias piscinas, antigas estações tér-
micas e abrange uma área que é maior que um quilôme-
tro quadrado. No século XVI, grande parte do mármore e 
das estátuas remanescentes foram removidos da vila pelo 
cardeal Ippolito II, para decorar sua própria vila localizada 
nas proximidades: Villa d'Este, outro patrimônio mundial 
da UNESCO. A vila está rodeada por um jardim único, exi-
bindo um complexo sistema de piscinas, jatos de água, ca-
nais, fontes, cascatas e jogos aquáticos. E o que faz desse 
sistema uma incrível obra-prima de engenharia é que ele 
funciona inteiramente pela força da gravidade, sem bom-
bas. Aproveite seu dia! Hospedagem.

Dia 5 
ROMA
Café da manha no hotel e transfer para o aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/11/2022 - 28/03/2023
01/08/2023 - 28/08/2023

SGL € 2.472,00
DBL € 1.580,00
TPL € 1.540,00

NÃO OPERA
DEZEMBRO 23 - 31 

MEDIA TEMPORADA

diário valores por pessoa

29/03/2023 - 27/04/2023
01/07/2023 - 31/07/2023

SGL € 2.645,00
DBL € 1.679,00
TPL € 1.646,00

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

28/04/2023 - 30/06/2023
29/08/2023 - 31/10/2023 

SGL € 2.836,00
DBL € 1.810,00
TPL € 1.773,00
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NÁPOLES, A HISTÓRIA DE POMPEIA E A 
ENCANTADORA COSTA AMALFITANA 

4 Dias · 3 Noites 
Nápoles> Pompeia> Monte Vesuvio > Costa Amalfitana > Nápoles

INCLUI 

 » Traslado de chegada e saídas (do aeroporto, estação ou porto)

 » 3 noites em Nápoles com café da manhã 

TOURS E ATIVIDADES
 » Pompei e Vesúvio com degustação de vinho em pequenos grupos 

(max 8 pessoas)

Transporte, guia espanhol à disposição por aproximadamente 7 
horas

Entrada em Pompeia y vesuvio con almoço ligeiro e degustação de 
vinhos

Saída do tour às 08:30. Pick up / Drop hotel incluído

 » Costa Amalfitana em pequenos grupos (max 12 pessoas)

 » Transporte, motorista inglês. Duração do tour: aproximadamente 8 
horas

 » Saída às 08:30. Pick up / Drop hotel incluído

HOTEL

NÁPOLES GRAND HOTEL SANTA LUCIA 4*

ITINERÁRIO
Dia 1 
NÁPOLES
Bem-vindo a Nápoles! Hospedagem no hotel.

Dia 2 
NÁPOLES · POMPEIA AND MONTE VESÚVIO
Hoje vamos visitar Pompeia e o vulcão Vesúvio!

Acorde de manhã em seu hotel de frente para o mar e após 
o café da manhã, espere o nosso motorista às 7:40 aprox 
para levá-lo até o ponto de encontro onde seu guia e uma 
pequena van estarão te esperando. Você ficará surpreso 
ao visitar Pompéia, o sítio arqueológico mais famoso do 
mundo (Patrimônio Mundial da UNESCO) e após esta ex-
periência única, você fará uma excursão ao vulcão Vesú-
vio, "o Grande Gigante", que causou a destruição desta 
cidade em 79 DC. A cidade romana de Pompéia desapa-
receu sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas, que 
cobriu a cidade como consequência de uma erupção vul-
cânica devastadora que matou seus habitantes fazendo-a 
desaparecer por cerca de 1500 anos, quando foi redesco-
berta como um dos mais antigos sítios arqueológicos do 
mundo. Congelado quando foi enterrado, este lugar nos 
mostra um retrato de como era estruturada a vida urbana 

durante a Roma Antiga. Caminhando pelas ruas de Pom-
peia, você descobrirá casas, padarias e lojas e terá um 
vislumbre da vida cotidiana dos tempos antigos. Depois 
de Pompéia, vamos subir no Monte Vesúvio, faremos uma 
parada em um restaurante com uma localização privilegia-
da. Aproveite a degustação de vinhos acompanhado de 
petiscos locais. Depois seguiremos com nosso motorista 
até 1000 m de altitude e uma vez lá, você terá a oportuni-
dade de caminhar até o topo do vulcão para ver a cratera. 
No cume, você pode aproveitar da explicação feita por um 
guia profissional do Parque Nacional ou simplesmente 
espreitar a cratera por conta própria. Você vai admirar o 
cume do Monte Somma (1133 m) que está a direita do Vesú-
vio (1281 m), ambos separados por um vale, chamado Vale 
do Gigante. O Monte Vesúvio é deslumbrante. Vale a pena 
visitar! No final da visita, retorno em nossa van até Nápo-
les. Hospedagem em Nápoles.

Dia 3 
NÁPOLES · COSTA AMALFITANA 
Nenhuma viagem a Nápoles está completa sem conhecer 
a encantadora Costa Amalfitana! Terra do Limoncello, o 
delicioso licor de limão, a costa de Amalfi é um local des-
lumbrante e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Após 

o café da manhã no hotel, você encontrará seu motorista 
às 7:40 aprox que o levará até o ponto de encontro onde o 
nosso motorista de ônibus te espera. Conheça a famosa 
Costa Amalfitana neste tour de um dia inteiro em peque-
nos grupos. As casinhas coloridas no alto dos penhascos 
e as incríveis paisagens panorâmicas com vista mar são 
apenas uma pequena parte cenário maravilhoso que cha-
mamos de costa Amalfitana. Vamos conhecer duas das 
vilas mais charmosas do sul da Itália: Positano e Amalfi 
Primeiro iremos a Positano, que graças à sua posição pri-
vilegiada e ao seu pitoresco centrinho, é considerada a joia 
da costa, uma das mais belas vilas do sul da Itália. Entre as 
encantadoras lojinhas, e as suas inúmeras praias mundial-
mente famosas, Positano irá te surpreender. Em seguida, 
seguiremos para Amalfi: com sua arquitetura mediterrâ-
nea, casas e edifícios coloridos, Amalfi é definitivamente 
um dos destinos de verão mais VIP da Itália. Você passará 
um dia inteiro conosco, fazendo um tour pela maravilhosa 
costa de Amalfi. Retorno a Nápoles. (Transporte para o 
hotel incluído) Resto do dia livre para passear por Nápoles.

Dia 4 
NÁPOLES
Café da Manhã no Hotel e término dos nossos serviços.

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/07/2023 - 29/08/2023
SGL € 1.545,00
DBL € 1,015,00
TPL € 910,00

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/04/2023 - 30/06/2023
30/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 1.665,00
DBL € 1.110,00
TPL € 965,00

NÃO OPERA
05 - 11, 22 - 26, 29 ABRIL | 01, 31 MAIO | 2 JUNHO
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FLORENÇA: O BERÇO DO 
RENASCIMENTO E AS MARAVILHAS  
DO CHIANTI 

4 Dias · 3 Noites 
Florença > Degustação de vinhos e almoço na região do Chianti > 
Florença

HOTEL

FLORENÇA HOTEL DE LA VILLE  
OU SIMILAR  4*

INCLUI 

 » 3 noites em Florença  café da manhã

 » Transfer in / out 

TOURS E ATIVIDADES
 » Tour privativo a pé por Florença com Museu Academia (entrada sem 

fila) duração 4 h (fechado as segundas)

 » Tour dia inteiro Privativo na região do Chianti com degustação de 
vinho e almoço

Obs: Se os pax chegaram em um Domingo o itinerário será invertido

ITINERÁRIO

Dia 1 
FLORENÇA 
Bem-vindos a Florença. Transfer para o hotel. Hospedagem.

Dia 2 
FLORENÇA 
Café da manhã no hotel. Pela manhã encontro com o guia no 
hotel, tour privativo a pé por Florença, com visita ao Museu 
Academia. (duração 4h). Este passeio a pé mostrará os luga-
res mais fascinantes e interessantes da cidade de Florença 
como a famosa Galeria Academia. Você vai poder admirar 
a estátua mais conhecida do mundo, o imponente Davi de 
Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, ícone do 
modelo Renascentista. Lá também você vai encontrar ou-
tras importantes obras deste famoso artista, como “I Prigio-
ni”, “San Matteo” e “Pietà di Palestrina”. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

OPCIONAL: ENTRADA SEM FILA PARA O 
MUSEU UFFIZI COM ÁUDIO GUIA

Às 11h15 ponto de encontro no Museu da Galeria Uffizi, em 
frente à estátua de Dante Alighieri, localizada perto da porta 
n. 1, entrada reservada para titulares de reservas. Um assis-

tente irá esperar por você para ajudá-lo a entrar no museu. 
Visite uma das galerias de arte mais famosas do mundo por 
conta própria com áudio guia. Aqui você poderá admirar inú-
meras obras de arte de Botticelli, Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio e muitos outros. 
Entre as belas salas de exposição da Galeria, a mais conhe-
cida contém as maravilhosas obras de Botticelli, entre as 
quais se destacam as obras-primas absolutas: "Primavera" e 
"Nascimento de Vénus". Esta última pintura, ícone do museu, 
representa a alegoria do nascimento da deusa que emerge da 
espuma do mar e simboliza o ideal de beleza como expressão 
da pureza e da qualidade espiritual, propriedade da estética 
renascentista neoplatônica.

INCLUI: 
 » Assistência no Ponto de Encontro
 » Áudio guia em Espanhol ou inglês
 » Entradas sem fila para o Museu

Euro 66,00 por pessoa
Para os clientes que decidirem reservar o tour opcional a Ga-
leria Uffizi com áudio guias, o tour a pé privativo em Florença 
com o museu Academia será confirmado à tarde.

Dia 3 
FLORENÇA · CHIANTI CLASSICO · FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Hoje faremos um passeio inesque-
cível! Pick no hotel e vamos entrar no coração da Toscana, a 
região chamada de Chianti que se caracteriza pelas colinas 
cheias de oliveiras e vinhedos, alguma das principais cida-
des: Greve, Panzano, Gaiole, Radda, Castellina e Castelnuo-
vo Berardenga. Faremoss uma parada em uma das conhe-
cidas vinícolas desta região onde será servido um delicioso 
almoço e também faremos uma degustação de diferentes 
vinhos e de um maravilhoso azeite de oliva extra virgem orgâ-
nico típico da Toscana. Retorno a Florença e Hospedagem.

Dia 4 
FLORENÇA
Café da manhã no hotel, transfer out. Fim dos nossos ser-
viços.

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

29/03/2023 - 22/07/2023
30/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.805,00
DBL € 1.520,00
TPL € 1.185,00

Suplemento a adicionar : 
10 - 15 y 26 - 29 Junho

SGL € 546,00
DBL € 146,00
TPL € 85,00 

MEDIA TEMPORADA

diário valores por pessoa

23/07/2023 - 29/08/2023
SGL € 2.439,00
DBL € 1.350,00
TPL € 1.063,00

Valores não são válidos durante feiras e eventos (data a ser informada)
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FLORENÇA SIENA & SAN GIMIGNANO 

4 Dias · 3 Noites 
Florença > Siena & San Gimignano com degustação de vinhos  
e almoço > Florença

Valores não são válidos durante feiras e eventos (data a ser informada)

INCLUI 

 » 3 noites em Florença com café da manhã

 » Transfer in / out 

TOURS E ATIVIDADES
 » Tour privativo a pé por Florença com Museu Academia (entrada sem 

fila) duração 4 h (fechado as segundas)

 » Tour dia inteiro Privativo em San Gimignano com degustação de 
vinho e almoço 

Obs: Se os pax chegaram em um Domingo o itinerário será invertido

ITINERÁRIO

Dia 1 
FLORENÇA 
Bem-vindos a Florença. Transfer para o hotel. Hospedagem.

Dia 2 
FLORENÇA 
Café da manhã no hotel. Pela manhã encontro com o guia 
no hotel, tour privativo a pé por Florença, com visita ao Mu-
seu Academia. (duração 4h). Este passeio a pé mostrará 
os lugares mais fascinantes e interessantes da cidade de 
Florença como a famosa Galeria Academia. Você vai poder 
admirar a estátua mais conhecida do mundo, o imponente 
Davi de Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, 
ícone do modelo Renascentista. Lá também você vai encon-
trar outras importantes obras deste famoso artista, como “I 
Prigioni”, “San Matteo” e “Pietà di Palestrina”. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

OPCIONAL: ENTRADA SEM FILA PARA O 
MUSEU UFFIZI COM ÁUDIO GUIA

Às 11h15 ponto de encontro no Museu da Galeria Uffizi, 
em frente à estátua de Dante Alighieri, localizada perto da 
porta n. 1, entrada reservada para titulares de reservas. 
Um assistente irá esperar por você para ajudá-lo a entrar 
no museu. Visite uma das galerias de arte mais famosas do 

mundo por conta própria com áudio guia. Aqui você poderá 
admirar inúmeras obras de arte de Botticelli, Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio e 
muitos outros. Entre as belas salas de exposição da Galeria, a 
mais conhecida contém as maravilhosas obras de Botticelli, 
entre as quais se destacam as obras-primas absolutas: "Pri-
mavera" e "Nascimento de Vénus". Esta última pintura, ícone 
do museu, representa a alegoria do nascimento da deusa que 
emerge da espuma do mar e simboliza o ideal de beleza como 
expressão da pureza e da qualidade espiritual, propriedade 
da estética renascentista neoplatônica.

INCLUI: 
 » Assistência no Ponto de Encontro
 » Áudio guia em Espanhol ou inglês
 » Entradas sem fila para o Museu

Euro 66,00 por pessoa
Para os clientes que decidirem reservar o tour opcional a 
Galeria Uffizi com áudio guias, o tour a pé privativo em 
Florença com o museu Academia será confirmado à tarde.

Dia 3 
FLORENÇA · SAN GIMIGNANO · SIENA · FLORENÇA
Café da manhã no Hotel.Hoje nosso dia seara inesque-

cível. Pick up no hotel. Nossa primeira parada será em 
San Gimignano, cidade, patrimônio mundial da UNESCO, 
famosa pelo planejamento urbano medieval ainda intac-
to com suas 14 torres, daí o nome "Manhattan da Idade 
Média". Esta cidade também é conhecida pelo vinho aqui 
produzido o "Vernaccia". Faremos um passeio pelo cen-
tro da cidade além de descobrir as inúmeras lojinhas de 
artesanato local, você verá a belíssima Piazza della Cis-
terna, a Cúpula, o Palazzo del Podestà e a Igreja de Sant 
'Agostino. Teremos uma parada em uma das conhecidas 
vinícolas desta região. Vamos almoçar e também faremos 
uma degustação de diferentes vinhos e de um maravilho-
so azeite de oliva extra virgem orgânico típico da Toscana. 
Continuaremos para Siena, cidade medieval, seus tesou-
ros artísticos são Patrimonios da UNESCO. Visitaremos 
a famosa “Piazza del Campo”, em formato de concha é 
aqui que se realiza todos os anos o famoso Palio de Siena, 
aprecie o Palazzo Comunale (1298) ladeado pela alta Torre 
del Mangia (1325). Tempo livre sugerimos visitar a mara-
vilhosa Catedral, uma das maiores expressões artísticas 
da Idade Média, não deixe de caminhar pelo labirinto de 
ruas medievais cheio de lojinhas. Retorno para Florença. 
Hospedagem.

Dia 4 
FLORENÇA
Café da manhã no hotel, transfer out. Fim dos nossos ser-
viços.

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

29/03/2023 - 22/07/2023
30/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.533,00
DBL € 1.440,00
TPL € 1.125,00

Suplemento a adicionar : 
10 - 15 y 26 - 29 Junho

SGL € 546,00
DBL € 146,00
TPL € 85,00 

MEDIA TEMPORADA

diário valores por pessoa

23/07/2023 - 29/08/202
SGL € 2.320,00
DBL € 1.290,00
TPL € 1.005,00

HOTEL

FLORENÇA HOTEL DE LA VILLE  
OU SIMILAR  4*
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BOLONHA EXPERIENCIA 
GASTRONÔMICA COM MUSEU FERRARI 

4 Dias · 3 Noites 
Bologna > Modena > Casa de Pavarotti > Maranello > Parma > 
Bologna

HOTEL

BOLOGNA NH BOLOGNA DE LA GARE 4*

INCLUI 

 » 3 noites em Bolonha com café da manhã

 » Transfer IN privativo Bolonha Apt ou estação de trem / hotel

 » Transfer OUT privativo hotel / Apt Bolonha ou estação trem

Tour em Modena em pequenos grupos em inglês e espanhol inclui: 
Casa de Pavarotti – (visita a Casa Museu Luciano Pavarotti)

Maranello (transporte - visita ao Museu Ferrari de Maranello)

Visita guiada e degustação em uma fábrica de vinagre balsâmico de 
Modena

Almoço em uma trattoria perto de Maranello 

 » Tour privativo em Parma inclui:

Transporte - city tour com guia inglês o espanhol em Parma com 
entrada incluída 

Almoço leve com degustação de produtos típicos

Dia 1 
BOLOGNA 
Chegada ao aeroporto ou estação de trem. Transfer para o 
hotel. Hospedagem.

Dia 2 
BOLOGNA · MODENA · CASA DE PAVAROTTI · MARA-
NELLO · BOLOGNA 
Café da manhã no hotel. Hoje nosso dia começa com uma 
fantástica experiência em pequenos grupos (máximo de 12 
pax) no coração do Food Valley, perfeito para quem deseja 
descobrir a história e tradição milenar da fascinante cida-
de de Modena. Descubra como se fabrica o famoso vina-
gre Balsâmico de Modena em uma visita guiada privativa 
à histórica fábrica de vinagre e aproveite a degustação do 
famoso “Ouro Negro”. Em seguida, vamos conhecer a casa 

Museu onde viveu o grande maestro Luciano Pavarotti. 
Nosso almoço será muito tranquilo e prove alguns dos pro-
dutos locais incluindo os famosos Tortellini. Depois vamos 
entender o que há por trás do mito do cavalo “rampante”, 
visite o museu Ferrari e descubra todos os carros que con-
tribuíram para esta história de sucesso. Retorno a Bolonha. 
Hospedagem.

Dia 3 
BOLOGNA · PARMA · BOLOGNA
Café da manhã no hotel. Traslado para Parma, onde en-
contraremos nosso guia para um passeio a pé privativo 
(entrada incluída: museus e monumentos). Parma é uma 
cidade da Emilia Romagna, além de ter muita história e 
lugares lindos para visitar, é um verdadeiro paraíso gas-
tronômico. Faremos um passeio a pé com o guia turístico 
local pelo centro. Muitas das igrejas e dos palácios de Par-

ma foram construídos entre os séculos XVI e XVIII, quando 
a poderosa família Farnese governou a cidade. Vamos vi-
sitar a Abadia de San Giovanni Evangelista, a Piazza Duo-
mo e seus monumentos, como a Basílica de Santa Maria 
della Steccata. Também admire o Teatro Regio, o Palazzo 
della Pilotta e o Palazzo Ducale. Após a visita, um almoço 
leve com degustação de produtos tradicionais: inclui um 
primeiro prato típico de Parma com massa caseira, de-
gustação de carne curada como presunto cru e copa além 
do famoso parmigiano reggiano com crescentine frita e 
focaccia. Taça de vinho e água incluídos. Após o almoço, 
traslado de volta ao hotel em Bolonha. Hospedagem.

Dia 4 
BOLOGNA
Café da manhã no Hotel. Transfer para o Aeroporto ou es-
tação de trem. Termino dos nossos serviços.

ITINERÁRIO

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

30/03/2023 - 30/06/2023
30/08/2023 - 31/10/2003

SGL € 2.040,00
DBL € 1.215,50

TPL € On request 

NÃO OPERA
3,4,5,6,7,17,18,19,20,21 MAIO
23,24,25,26,27 SETEMBRO

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/11/2022- 29/03/2023
01/07/2023 - 29/08/2023

SGL € 1.945,00
DBL € 1.175,50

TPL € On request 

NÃO OPERA
7,8,9,14,15,16 DEZEMBRO

8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,30,31 JANEIRO
1,2,3,4,13,14,15,16,17 FEVEREIRO

3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 MARÇO
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HOTEL

BOLOGNA NH BOLOGNA DE LA GARE 4*

INCLUI 

 » 3 noites em Bolonha com café da manhã

 » Transfer IN privativo Bolonha Apt ou estação de trem / hotel

 » Transfer OUT privativo hotel / Apt Bolonha ou estação trem

 » Experiência gastronomia e vinho com City Tour em Parma (2h) com 
parada no Castelo Torrechiara com guia falando inglês o espanhol 
(portugues on request)

 » Degustação de Parmigiano Reggiano e visita a um produtor de 
presunto de Parma

 » Almoço típico em um agro turismo local produtores de vinho

 » Visita a um produtor de vinagre balsâmico com degustação

Dia 1 
BOLOGNA 
Chegada ao aeroporto ou estação de trem. Transfer para o 
hotel. Hospedagem.

Dia 2 
BOLOGNA · PARMA · REGGIO EMILIA OU MODENA · 
PARMA · BOLOGNA 
Café da manhã no hotel. As 7.30 aprox. seu motorista irá 
buscá-lo no hotel e saída para Parma. Ao chegar na cidade, 
seu guia ira encontra-lo para uma autentica visita em um 
produtor de Parmigiano Reggiano PDO. Descubra como 
o rei de todos os queijos é feito da mesma maneira desde 
que os monges beneditinos o inventaram há séculos: você 
verá primeiro a confecção feita à mão, depois as salinas e 
finalmente as "catedrais de roda", verdadeiras paredes de 
queijo em um único ambiente. Degustação incluída. Conti-
nuamos para a província de Reggio Emilia ou Modena para 
uma visita guiada com degustação em uma fábrica familiar 
produtora de vinagre Balsâmico Tradicional DOP.Depois 
vamos visitar uma fábrica familiar de presunto de Parma 

PDO. Você saberá por que o melhor presunto só pode ser 
feito nas colinas de Parma, onde o vento marinho sopra 
desde o mar da ligúria pelo chamado Vale dos Alimentos da 
Itália (Food Valley). Iremos degustar estas iguarias em nos-
so almoço completo à base de produtos típicos desta região 
em um restaurante local de produtos orgânicos: parmigia-
no, prosciutto e outros embutidos locais, um prato típico 
de massa recheada (tortelli di Parma), bolos caseiros. Tudo 
combinado com vinhos locais como Lambrusco e Malvasia. 
Após o almoço, em continuação faremos uma parada para 
fotos na vila medieval de Torrechiara famosa por seu ma-
jestoso castelo romântico: Com certeza o mais espetacular 
entre os Castelos do Ducado de Parma e Piacenza e norte 
da Itália, da época de 1448 dC, construído por Sir Pier Ma-
ria Rossi para sua amante Bianca Pellegrini. Traslado para 
Parma e passeio a pé privativo de 2 horas (entrada museu / 
monumento não incluídos). No final do passeio, traslado de 
volta a Bolonha. Hospedagem.

Dia 3 
BOLOGNA
Café da manhã no Hotel. Dia livre e hospedagem.

Dia 4 
BOLOGNA
Café da manhã no Hotel. Transfer para o Aeroporto ou es-
tação de trem. Término dos nossos serviços.

ITINERÁRIO

*OPTIONAL TOUR ON DIA 3:
*TOUR OPCIONAL NO DIA 3:

A- Museu e Fábrica da Lamborghini - Privativo

B- Tour pela cidade de Bolonha e com aula de cozinha   
       Privativo

C- Museu e Fábrica da Lamborghini em pequenos grupos 

D- Tour dos Motores Ferrari – Lamborghini - Pagani 
em pequenos grupos

Pagina 32-33

BOLONHA:  
O MELHOR DA GASTRONOMIA 

4 Dias · 3 Noites 
Bologna > Parma > Reggio Emilia or Modena > Parma > Bologna

ESCOLHA SEU TOUR OPCIONAL NO DIA 3

A- Museu e Fábrica da Lamborghini - Privativo

B- Tour pela cidade de Bolonha e com aula de cozinha - Privativo

C- Museu e Fábrica da Lamborghini em pequenos grupos 

D- Tour dos Motores Ferrari – Lamborghini - Pagani

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

30/03/2023 - 30/06/2023
30/08/2023 - 31/10/2003 

SGL € 2.095,00
DBL € 1.145,50

TPL € On request 

NÃO OPERA
3,4,5,6,7,17,18,19,20,21 MAIO
23,24,25,26,27 SETEMBRO

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/11/2022- 29/03/2023
01/07/2023 - 29/08/2023

SGL € 1.999,00
DBL € 1.100,50

TPL € On request 

NÃO OPERA
7,8,9,14,15,16 DEZEMBRO

8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,30,31 JANEIRO
1,2,3,4,13,14,15,16,17 FEVEREIRO

3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 MARÇO
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INCLUI 

 » Pick up / drop off no hotel

 » Entrada para o Museu Lamborghini (não guiada)

 » Visita guiada em inglês à fábrica da Lamborghini (50 minutos) - Manhã

DESCRIÇÃO 

O Museu Lamborghini se renova como um Museu das Tecnologias onde a fasci-
nante história da casa dos Touros, os modelos icônicos e a visita fábrica contam 
mais de cinquenta anos de inovação que projetam a Lamborghini para o futuro. 
Durante nosso dia, vamos visitar o museu, a prestigiada loja para descobrir to-
dos os produtos da coleção Lamborghini e claro você vai ver de perto a nossa 
linha de produção. Você irá acompanhar o passo a passo para a construção do 
“Huracan” e do “Aventador”. Visitar as linhas de produção é uma viagem ines-
quecível desde a linha V12 onde o motor e o chassis do Aventador se juntam 
pela primeira vez, passando pela linha V10 onde nasceu o Huracan. O tour por 
ser guiado faz a visita ser uma experiência inesquecível descubra os locais mais 
surpreendentes da fábrica.

INCLUI 

 » Pick up no hotel (ou ponto de encontro no centro da cidade, de acordo com a 
preferência do cliente)

 » Guia inglês ou espanhol passeio a pé de 2 horas ( português on request) 

 » Aula de cozinha privativa en inglês ( espanhol y português on request)

 » Almoço ou jantar privativo

 » Degustação das três receitas com vinhos locais

de segunda a sexta-feira 
(sábado e domingo 
fábrica fechada)

valores por pessoa
€ TBA

4 HORAS APROXIMADAMENTE INCLUINDO PICK UP NO HOTEL

diário 
(almoço ou jantar) 

valores por pessoa
€ 341,50

5 HORAS E MEIA

DESCRIÇÃO 
Encontre seu guia no hotel. O tour será um passeio a pé com duração de 2 horas onde você 
poderá admirar as belezas da cidade. Piazza del Nettuno onde se encontra a fonte que agora 
é o símbolo da cidade, continuando pela Piazza Maggiore você vai descobrir a imponente 
Basílica de San Petronio, uma das maiores do mundo, e a Meridiana. Visite o Archiginna-
sio, a biblioteca mais antiga do mundo, e caminhe até a Praça de Santo Estêvão, onde você 
poderá admirar a maravilhosa Basílica com vista para a praça. Você verá as duas torres, 
Asinelli e Garisenda, presentes em vários cartões postais cidade e explorar o histórico mer-
cado Quadrilateral para ver as lojas históricas e se deliciar com os aromas da comida local. 
Por fim, conheça o Palácio do Rei Enzo, hoje sede do Município, com vista para a bela Piazza 
Maggiore. Após o passeio a pé, você terá uma experiência única, vamos aprender a fazer 
a autêntica massa bolonhesa. Uma pessoa da nossa equipa irá dar as boas-vindas aos tu-
ristas no ponto de encontro e acompanhá-los até a casa onde será feita a aula, no centro 
histórico de Bolonha. Vamos ver a “sfoglina” (nome dado a pessoa que trabalha a massa) 
entrar em ação, vamos desvendar o segredo desta “pasta” maravilhosa. Aprenda a preparar 
massa fresca recheada, incluindo tortellini e tortelloni, nesta aula prática. Durante a aula, 
Cesarina nos dará dicas de 3 receitas autênticas de Bolonha. Divirta-se testando suas habili-
dades culinárias. Cada participante terá uma bancada de trabalho equipado com utensílios 
e todos os ingredientes para a confecção dos pratos. Em seguida, você vai provar tudo o que 
preparou com uma seleção de vinhos tintos e brancos locais.

DESCRIÇÃO 

O Museu Lamborghini passou por uma grande reforma tornando-se o Museu 
das Tecnologias. Você saberá sobre esta história fascinante, de mais de cin-
quenta anos de inovação que projetaram a Lamborghini para o futuro, desde 
os modelos icônicos até um passeio pelas linhas de produção. Durante esta vi-
sita você entenderá todas as etapas que contribuíram para construir a história 
da marca “touro”. Vamos começar com o Museu, depois visitaremos a presti-
giada boutique para descobrir todos os produtos da coleção Lamborghini. Em 
seguida iremos conhecer às linhas de produção, entenda o passo a passo que 
originou os icônicos “Huracan” e “Aventador”. Entrar na linha de produção é 
um momento único, uma oportunidade para testemunhar o nascimento do au-
tomóvel desportivo Lamborghini. Desde linha V12 onde o motor e o chassi do 
Aventador se juntam pela primeira vez, passando pela linha V10 onde nasceu 
o Huracan. A visita guiada faz esta experiência ser inesquecível. Aproveite o 
almoço em uma típica Trattoria com dois pratos, água e vinho incluídos.

DESCRIÇÃO 

Saída às 7.30/8.00 da estação de trem central de Bolonha ou hotel, traslado 
para Museu Pagani, visita guiada à fábrica e museu. Após a visita, seguiremos 
para Maranello, para a visita a Galleria Ferrari Maranello (sem guia) com en-
trada incluída. Tempo livre para almoçar. Depois do almoço seguiremos para 
o Museu Laborghini, entrada incluída (sem guia) Transfer para a estação de 
trem de Bolonha. Término dos nossos serviços.

INCLUI 

 » Traslado de ida e volta desde o hotel 

 » Visita ao museu Lamborghini 

 » Visita guiada na fábrica Lamborghini em Ingles

 » Almoço em uma tratoria com 2 pratos, taça de vinho e água incluído

de segunda a sexta 
(sábado e domingo 
fábrica fechada)

valores por pessoa
€ TBA

segunda, terça, 
quarta e quinta

valores por pessoa
€ 469,00

TOUR NÃO OPERA EM AGOSTO E FERIADOS

A- AM MUSEU E FÁBRICA DA LAMBORGHINI - PRIVATIVO

B- TOUR PELA CIDADE DE BOLONHA E COM AULA DE COZINHA - PRIVATIVO

C-  MUSEU E FÁBRICA DA LAMBORGHINI EM PEQUENOS GRUPOS 
(MÁXIMO DE 12 PESSOAS)

D- TOUR DOS MOTORES FERRARI – LAMBORGHINI - PAGANI
 (MIN 2 - MAX 6 PAX) 

Suplemento almoço em uma típica Trattoria  
com dois pratos, água e vinho incluídos

€ TBA 

Suplemento visita guiada à fábrica da Lamborghini  
em espanhol ou português

€ TBA

INCLUI 

 » Traslado de ida e volta desde o hotel 

 » Visita ao museu Lamborghini 

 » Visita guiada na fábrica Lamborghini em Ingles

 » Almoço em uma tratoria com 2 pratos, taça de vinho e água incluído

Suplemento visita guiada na fábrica Lamborghini em Espanhol 
€ TBA
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O MELHOR DE CINQUE TERRE COM 
PASSEIO DE BARCO E VISITA A VINÍCOLA 

4 Dias · 3 Noites 
Monterosso al Mare > Corniglia> Manarola>Vernazza> 
Riomaggiore> Monterosso al Mare

Suplemento para traslados de ida e volta Genova / Monterosso al Mare / Genova

SGL € 629,00
DBL € 315,00
TPL € 259,50

HOTEL

MONTEROSSO AL MARE HOTEL PALME  4*

INCLUI 

 » 3 noites in Monterosso al Mare com café da manhã 

TOURS E ATIVIDADES
 » Tour Privativo pelas vinhas da região com cesta de piquenique

 » Passeio de barco privativo por 3h com aperitivo (sem guia)

 » Guia privativo por 2 dias idioma inglês

 » Cinque terre card de 1 dia (para ser usado no dia 3 do itinerário)

Dia 1 
MONTEROSSO AL MARE 
Bem-vindos a Monterosso al Mare. Hospedagem.

Dia 2 
MONTEROSSO AL MARE 
Café da manhã. As 10:00 encontre seu guia no hotel. Come-
çaremos o dia com uma caminhada (baixe o app com áudio 
guia) pelas colinas onde se encontram as vinícola típicas 
da região uma paisagem única, perfeita combinação de vi-
nhedos e oliveiras com vista para o mar. Será fornecido uma 
cesta de piquenique com sanduíches gourmet à sua esco-

lha, uma garrafa de 5 terre dop buranco, frutas da época, 
água, copos e saca-rolha. Tempo livre. À tarde por volta das 
17:00/18:00h vamos fazer um passeio de barco inesquecível, 
ao longo da costa do Parque Nacional Cinque Terre, apro-
veite e desfrute da paisagem enquanto toma um prosecco 
com petiscos. Hospedagem.

Dia 3 
MONTEROSSO AL MARE 
Café da manhã. As 10:00 encontre seu guia no hotel para 
início do tour privativo por Cinque Terre em trem (utilize 
seu Cinque Terre Card). Monterosso al Mare: a maior e 
mais visitada das vilas; Vernazza, a estrela de Cinque 

Terre; repleta de casinhas coloridas no estilo genovês. 
Corniglia, a menor das Cinque Terre, tem uma localização 
afastada do mar, Manarola, a aldeia mais romântica das 
Cinque Terras, por estar longe do mar tem uma localização 
privilegiada sem dúvida onde são tiradas as melhores fotos 
para o Instagram. A última vila é Riomaggiore, uma antiga 
vila de pescadores cheia de restaurantes de frutos do mar, 
uma bela cidade litorânea muito animada com vistas dig-
nas de um cartão-postal. Hospedagem.

Dia 4 
MONTEROSSO AL MARE 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

29/04/2023 - 30/09/2023
SGL € 3.130,00
DBL € 1.750,50
TPL € 1.305,00 

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/04/2023 - 28/04/2023
01/10/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.945,00
DBL € 1.700,00
TPL € 1.275,00
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LAGO DE COMO  
COM BERNINA EXPRESS

4 Dias · 3 Noites 
Como > Bernina Express > Como

HOTEL

COMO TERMINUS 4*

INCLUI 

 » Transfer in /out Aeroporto Malpensa / hotel / Aeroporto Malpensa 

 » 3 noites no hotel Terminus - café da manhã

Obs: SNG (quarto superior) DBL (Quarto Superior) TPL (Quarto Deluxe)

TOURS E ATIVIDADES
 » Tour Privativo Bernina Express:

Carro com motorista privativo fala inglesa a disposição por 10 horas 
aprox.

Passagem trem Bernina Express – Parada em Saint Moritz - 2h a 
disposição por conta própria para conhecer a cidade. (Você estará 
por conta própria no trem Bernina e em Saint Moritz)

Dia 1 
COMO 
Bem-vindo ao Lago de Como! Encontre nosso motorista no 
aeroporto Malpensa Milão e traslado para o hotel Termi-
nus. Aproveite o resto do dia, nos sugerimos uma cami-
nhada pelo lago. A Catedral de Como fica a 300m do hotel, 
Museus e o Jardim do Templo Voltiano fica a 5 min a pé. 
Hospedagem.

Dia 2 
COMO · BERNINA EXPRESS · COMO 
The Bernina Express… o trem que percorre os Alpes!! 

O Trem Bernina é o lugar ideal para se admirar o fascinante 
espetáculo da natureza, com 100 anos, já faz parte da histó-
ria e do Patrimônio Mundial. Após o café da manhã no hotel, 
encontre seu motorista que o levará até a cidade de Tirano 
para o embarque no Bernina Express, desfrute deste passeio 
por uma das mais belas rotas ferroviárias do mundo com suas 
paisagens alpinas deslumbrantes. A viagem tem duração de 
duas horas, vamos atingir uma altitude de 2.253m acima do 
nível do mar, o ponto mais alto alcançado por um trem na Eu-
ropa. Observe os Alpes suíços neste trajeto até St Moritz, em 
seguida, aproveite o tempo livre para conhecer esta glamuro-
sa cidade antes de encontrar novamente com seu motorista 
para retornar a Como. Hospedagem. 

Dia 3 
COMO
Aproveite o seu dia livre para conhecer a cidade e o lago de 
Como. Hospedagem.

Dia 4 
COMO
Café da manhã no hotel e transfer para o Aeroporto de 
Malpensa. Fim dos nossos serviços. 

ITINERÁRIO

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/11/2022 - 06/01/2023
08/02/2023 - 26/02/2023

SGL € 2.350,00
DBL € 1.299,00
TPL € 1.208,00 

NÃO OPERA
28 DEZEMBRO - 1 JANEIRO
5 JANEIRO - 8 FEVEREIRO

MEDIA TEMPORADA

diário valores por pessoa

27/02/2023 - 28/04/2023
01/10/2023 – 31/10/2023 

SGL € 2.589,00
DBL € 1.420,00
TPL € 1.300,00 

NÃO OPERA
6 - 10 ABRIL

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

29/04/2023 – 30/09/2023
SGL € 2.873,00
DBL € 1.560,00
TPL € 1.306,00 

NÃO OPERA
17 - 21 JUNHO

6 -13 SETEMBRO



O Grand Hotel Tremezzo é uma obra-prima icônica da Art Nouveau situada 
as margens ocidentais do Lago de Como. Viva a experiencia de se hospedar em 
um Palácio Art Nouveau e reviva os anos de glória da Belle Époque. A fabulosa 
decoração da época caracterizada por cores vibrantes, esbanja o glamour do 
passado. Aqui foi recriado um clássico lido à beira do lago, experimente como era 
a moda durante a Belle Époque, onde você poderá passar longas horas tomando 
sol, mergulhar na irresistível piscina flutuante, saborear um coquetel refrescante, 
e ainda admirar a paisagem espetacular do Lago.  O Grand Hotel Tremezzo está 
situado dentro de um belo parque, portanto, certifique-se de encontrar tempo para 
passear e descobrir como a natureza pode ser maravilhosa.
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LAGO DI COMO COM BERNINA EXPRESS 
EXPERIÊNCIA 5* INCLUI JANTAR 
DEGUSTAÇÃO COM VISTA AO LAGO

4 Dias · 3 Noites 
Tremezzo > Bernina Express > Tremezzoa

HOTEL

COMO THE GRAND HOTEL TREMEZZO 5* 

INCLUI 

 » Transfer in /out aeroporto Malpensa / hotel / aeroporto Malpensa 

 » 3 noites no Grand hotel Tremezzo - Cuarto Prestige com café da 
manhã

 » Jantar degustação no restaurante La Terrazza Gualtiero Marchesi 
Menu de 5 pratos (4 pratos e sobremesa) com combinação de vinhos 
incluída

TOURS E ATIVIDADES
 » Tour Privativo Bernina Express 

Carro com motorista privativo fala inglesa a disposição por 10 horas aprox.

Passagem trem Bernina Express – Parada em Saint Moritz - 2h a 
disposição por conta própria para conhecer a cidade. (Você estará 
por conta própria no trem Bernina e em Saint Moritz)

Dia 1 
TREMEZZO 
Bem-vindo ao Lago de Como! Encontre nosso motorista 
no aeroporto Malpensa Milão e traslado para o hotel. Uma 
Maravilhosa experiência espera por você! Você vai jantar 
no restaurante La Terrazza Gualtiero Marchesi. Um dos 
poucos restaurantes que servem seus pratos exclusivos, 
bem como criações inspiradas em seu estilo único de culi-
nária, cada experiência é elegante, inesperada e emocio-
nante. Enquanto você se senta no terraço mais elegante 
do lago, deixe-nos mimar seu paladar com um jantar ro-
mântico inesquecível enquanto o sol se põe lentamente 
sobre as montanhas Grigne e as águas cristalinas do lago. 
Hospedagem.

Dia 2 
TREMEZZO · BERNINA EXPRESS · TREMEZZO 
The Bernina Express… o trem que percorre os Alpes! 

O Trem Bernina é o lugar ideal para se admirar o fascinan-
te espetáculo da natureza, com 100 anos, já faz parte da 
história e do Patrimônio Mundial. Após o café da manhã 
no hotel, encontre seu motorista que o levará até a cidade 
de Tirano para o embarque no Bernina Express, desfrute 
deste passeio por uma das mais belas rotas ferroviárias 
do mundo com suas paisagens alpinas deslumbrantes. 
A viagem tem duração de duas horas, vamos atingir uma 
altitude de 2.253m acima do nível do mar, o ponto mais 
alto alcançado por um trem na Europa. Observe os Alpes 

suíços neste trajeto até St Moritz, em seguida, aproveite 
o tempo livre para conhecer esta glamurosa cidade antes 
de encontrar novamente com seu motorista para retornar 
a Como. Hospedagem. 

Dia 3 
TREMEZZO
Aproveite o seu dia livre para conhecer a cidade e o lago de 
Como. Hospedagem.

Dia 4 
TREMEZZO
Café da manhã no hotel e transfer para o Aeroporto de 
Malpensa. Fim dos nossos serviços. 

ITINERÁRIO

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/04/2023 - 28/04/2023
16/10/2023 - 27/10/2023

DBL desde  
€ 3.245,00

SUPLEMENTO QUARTO 
PRESTIGE COM VISTA 

LAGO

 a partir de € 380,00

NÃO OPERA
6 - 10 ABRIL

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

29/04/2023 - 30/09/2023
DBL desde  
€ 4.150,000

SUPLEMENTO QUARTO 
PRESTIGE COM VISTA 

LAGO

 a partir de € 785,00



 32PACOTE PREMIUM AT 23 33PACOTE PREMIUM AT 23

MILÃO COM TOUR AO LAGO DE COMO 
E BELLAGIO 

4 Dias · 3 Noites 
Milão> Como > Bellagio > Milão

HOTEL

MILÃO STARHOTEL ROSA 4*S

INCLUI 

 » Transfer in /out Aeroporto Malpensa / hotel Aeroporto Malpensa 

 » 3 noites no hotel 4* Sup Sina de la Ville com café da manhã 

Obs: (SGL - duplo superior para utilização apenas como single | 
DBL - Duplo superior e TPL Deluxe Doble com cama extra)

 » Tour de dia inteiro para o Lago di Como (carro a disposição por 8h 
com motorista de idioma inglês)

 » Bilhetes de ferry

 » City tour a pé de 3h em Milão com guia falando inglês

Obs: Motorista e guia em idioma espanhol ou português sujeito 
disponibilidade Dia 1 

MILÃO 
Bem-vindo a Milão! Encontre nosso motorista no aeroporto 
Malpensa e traslado para o hotel.

Dia 2 
MILÃO
Café da manhã no hotel às 09:30 encontre seu guia privativo 
idioma espanhol no lobby do hotel para início do city tour a 
pé. Duomo, Castelo Sforza, Colonne di San Lorenzo, o teatro 
Scala são alguns dos lugares interessantes que podem ser 
descobertos com este passeio. Perto do hotel, se encontra à 
esplêndida Catedral Duomo, é a maior igreja gótica da Itália. 
Caminhe dentro da Galleria Vittorio Emanuele II, e aprecie 
a imensa cúpula de vidro do século 19. Repleta de lojas e 
cafés, foi construída com o propósito de conectar a Cate-
dral ao teatro La Scala, desta forma as mulheres em caso de 
chuva, não se molhavam quando saiam da missa e iam para 

o teatro. No final da Galleria, você chegará à mais famosa 
Ópera de Milão: o grandioso Teatro La Scala. Fundado em 
1778 e ainda em uso, alguns dos maiores músicos e cantores 
de ópera se apresentaram aqui, incluindo Pavarotti, Maria 
Callas e Giuseppe Verdi. Tarde livre. Hospedagem.

Dia 3 
MILÃO · COMO · BELLAGIO · MILÃO
Café da manhã no hotel, espere seu motorista que irá 
buscá-lo, após 1h de viagem você chegará ao Lago Como, 
seguiremos contornando o lago pela estrada panorâmica 
SS 340 até sua primeira parada: Villa Balbianello (bilhete 
de entrada não incluído) A propriedade foi do explorador 
e filantropo italiano Guido Monzino, que doou a villa e os 
jardins à FAI (National Trust of Italy). A Villa abriga um mu-
seu, com o acervo das expedições de Monzino e também 
inclui muitas obras-primas de sua coleção. Recentemente, 
a propriedade foi usada como set de filmagem para os fil-
mes de James Bond: Casino Royale e Star Wars: Episódio 

II. O Lago de Como é o terceiro maior lago da Europa e está 
rodeado por uma paisagem alpina deslumbrante. Muitas 
das cidadezinhas são famosas pela produção de seda de 
alta qualidade. O clima ameno do Mediterrâneo garante 
uma abundância de plantas exóticas e raras que prospe-
ram durante todo o ano. Continuaremos de ferry até che-
gar em Bellagio: uma das cidades mais famosas do lago. 
Tempo livre para almoçar, conhecer a cidade, fazer com-
pras e admirar a arquitetura centenária deste local. À tar-
de, retorno a Milão com seu carro privativo. Hospedagem.

Observações importantes: Quando chegarmos em Villa 
Balbianello faremos uma caminhada moderada de15 mi-
nutos entre o estacionamento e a Villa.

Dia 4 
MILÃO
Café da manhã no hotel e transfer para o aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.

ITINERÁRIO

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

30/04/2023 - 29/06/2023
02/09/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.852,00
DBL € 1.430,00
TPL € 1.250,00  

NÃO OPERA
6 - 13 SETEMBRO

Suplemento a adicionar 
5 - 10 Maio 

14 - 17 Junho

Suplemento a adicionar 
28 Maio - 2 Junho

5 - 13 Junho
2 -3 e 14 - 23 Setembro

8 - 16 e 19 - 24 Outubro
Gastos de cancelamento a partir de 20 dias antes 

da chegada

SGL € 125,00
DBL € 63,00
TPL € 42,00 

SGL € 982,00
DBL € 492,00
TPL € 343,00

MEDIA TEMPORADA

diário valores por pessoa
01/11/2022 - 13/12/2022
28/12/2022 - 31/12/2022
07/01/2023 - 29/04/2023
30/06/2023 – 27/07/2023 

SGL € 2.580,00
DBL € 1.290,00
TPL € 1.179,00 

NÃO OPERA
16 - 21 ABRIL

Suplemento a adicionar : 
18 -25 Fevereiro e 7 - 12 Março

SGL € 396,00
DBL € 199,00
TPL € 112,00

BAIXA TEMPORADA

diário valores por pessoa

14/12/2022 - 27/12/2022
01/01/2023 - 06/01/2023
28/07/2023 - 01/09/2023

SGL € 2.519,00
DBL € 1.260,00
TPL € 1.136,00 

Suplemento a adicionar : 
30 Agosto - 1 Setembro

SGL € 1.315,00
DBL € 658,00
TPL € 455,00
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  COM PASSEIO DE GONDOLA E BACARO 
TOUR 

4 Dias · 3 Noites 
Veneza > Veneza 

HOTEL

VENEZA
HOTEL SAVOIA JOLANDA 4*

HOTEL INDIGO SANT’ ELENA 4* 
OU SIMILAR

INCLUI 

 » 3 Noites in Veneza BB

 » Transfer in / out 

TOURS E ATIVIDADES
*Tour privativo a pé por Veneza duração de 2 horas com entrada sem 
fila para a Basílica de São Marco  

 » Passeio de Gondola privativo por  35 minutos

 » Baccaro tour – com degustação de tapas e vinhos 

*Na chegada de sábado, o passeio a pé por Veneza e Basílica será 
substituído no dia 3 de do itinerário

Dia 1 
VENEZA 
Bem-vindos a Veneza. Transfer para o hotel. Hospedagem.

Dia 2 
VENEZA 
Café da manhã no hotel. Encontre seu guia no hotel, por 
volta das 9:00h para o início do nosso tour privativo a pé em 
Veneza (2h). Vamos até a Piazza San Marco – Conhecer as 
origens, história e o relato dos principais monumentos: Ba-
sílica de São Marcos, Palazzo Ducale, Torre do sino, Torre 
do Relógio e Procuratie. Santa Maria Formosa – Depois 
visitaremos Campo St. Giovanni e Paolo - O “Panteão” de 
Veneza, a grande Escola de Caridade, os Capitães da for-
tuna. Casa de Marco Polo e Teatro Malibran - Regresse a 
San Marco pela Mercerie, principal ligação entre Rialto 
e San Marco é a rua principal das compras. Tempo livre 

para você aproveitar a cidade. À tarde, por volta das 18h00, 
saída do hotel (ou ponto de encontro no centro da cidade) 
vamos iniciar esta incrível experiencias pelos bares típicos 
venezianos. O “Baccaro Tour”. Vamos conhecer alguns dos 
bares de vinho locais fora das zonas turísticas de Veneza, 
onde você irá provar além dos vinhos locais os chamados 
“cicchetti”, que são as famosas tapas venezianas. Com cer-
teza será uma experiencia única e deliciosa! No final do tour, 
retorno ao hotel por conta própria. Hospedagem.

Dia 3 
VENEZA 
Café da manhã no hotel. Hoje vamos fazer os mais char-
mosos dos passeios, descubra a beleza de Veneza a bordo 
de uma gôndola! A melhor forma de apreciar a beleza e 
a singularidade de uma cidade construída sobre as águas 
é a bordo de uma gôndola. Deslizando pelos canais de 

Veneza, você será apresentado aos esplêndidos palácios, 
igrejas, pontes, jardins e armazéns que revestem os canais 
da cidade. Resto do dia livre. Hospedagem.

Observações:

- O lugar de saída do tour de gondola será reconfirmado no 
momento da reserva.

Poderá ser: Danieli, Dogana ou Vallaresso, Bauer. 

- Consulte sempre o horário da última saída disponível que 
pode ser alterado em função da temporada o tour é dispo-
nível pela manhã ou à tarde.

Dia 4 
VENEZA 
Café da manhã no hotel, transfer out. Fim dos nossos ser-
viços.

ITINERÁRIO

ALTA TEMPORADA

diario valores por pessoa

15/03/2023 – 30/06/2023
23/08/2023 – 04/11/2023

SGL € 2.585,00
DBL € 1.363,00
TPL € 1.049,00

SUPLEMENTO 
QUARTO VISTA 

LAGOA

SGL € 1.003,00
DBL € 429,00
TPL € 248,00

NÃO OPERA
5,6,7,8,9 ABRIL

15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31 MAIO
1,2,3,10,11,12,13,14,15 JUNHO

BAIXA TEMPORADA

diario valores por pessoa

01/11/2022 - 14/03/2023 SGL € 1.918,00
DBL  € 1.042,00
TPL  € 790,00

SUPLEMENTO 
QUARTO VISTA 

LAGOA

SGL € 878,00
DBL  € 393,00
TPL  € 263,00

Suplemento adicional quando a entrada for 
às quartas e sábados*

Suplemento adicional quando a entrada for 
às quintas e sextas*

SGL € 263,00
DBL  € 125,00
TPL  € 92,00

SGL € 525,00
DBL  € 249,00
TPL  € 182,00

Suplemento adicional  
01 - 04, 12 - 14 e 19 - 21 Fevereiro 

Suplemento adicional  
07 - 11 e  15 - 18 Fevereiro

SGL € 786,00
DBL  € 372,00
TPL  € 272,00  

SGL € 786,00
DBL  € 418,00
TPL  € 303,00  

MEDIA TEMPORADA

diario valores por pessoa

01/07/2023 - 22/08/2023 SGL € 2.366,00
DBL € 1.292,00
TPL € 992,00

SUPLEMENTO 
QUARTO VISTA 

LAGOA

SGL € 429,00
DBL € 143,00
TPL € 72,00

Suplemento adicional quando 
a entrada for às quartas e 

sábados*

Suplemento adicional 
quando a entrada for às 

quintas e sextas*

Suplemento adicional  
28 Agosto - 09 Setembro

SGL € 40,00
DBL  € 33,00
TPL  € 18,00

SGL € 80,00
DBL  € 65,00
TPL  € 33,00  

SGL € 120,00
DBL  € 96,00
TPL  € 49,00  
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MARAVILHOSA SARDENHA 

6 Dias · 5 Noites 
Baja Sardinia > Baja Sardinia

HOTEL

SARDINIA CLUB HOTEL BAJA SARDINIA 4*

INCLUI 

 » Transfer in / out Apt Olbia / hotel 

 » 5 noites* com café da manhã e jantar (bebidas não incluídas) en 
quarto Junior suite vista mar

*De 31/07/2022 a 20/08/2022 - 7 noites incluídas com café da manhã e jantar 
(sem bebidas) meia pensão (em suite júnior vista mar) 

DESCRIÇÃO
Sardenha é uma ilha da costa mediterrânea, rodeada por águas cristalinas azul-turquesa, possui uma paisagem exuberante e o que não faltam são praias 
maravilhosas. Aproveite seus dias no elegante Hotel Club Baja Sardinia 4*, localizado na Baja Sardinia , apenas 15km de Porto Rotondo.

Os quartos são luminosos e elegantes, com uma vista maravilhosa do mar, totalmente equipados com WI-FI - varanda ou terraço equipado com 2 cadeiras 
e mesa - Banheiros com banheira ou chuveiro - Secador de cabelo - ar condicionado central - TV tela plana - Canais de satélite - Cofre - frigobar - toalhas 
de praia

Um café da manhã fantástico será servido em um belo terraço com vista para o mar.

Praia privativa com vista para o belo Arquipélago da Maddalena, uma sequência de falésias e uma extensa vegetação mediterrânea fazem desta paisagem 
ser única, o mar de águas cristalinas e praia de areia serão o local ideal para aproveitar suas férias.

Para o seu jantar, você poderá escolher entre os três restaurantes do hotel.

O restaurante Miramare, com uma esplêndida esplanada e uma deslumbrantes vista para o mar, realçada pelo ambiente romântico à luz das velas, será o 
local ideal para provar a nossa famosa gastronomia.

O restaurante Somu, para quem quiser saborear refeições requintadas e colecionar momentos memoráveis, um local onde é possível experimentar pratos 
confeccionados com ingredientes de alta qualidade.

O restaurante Bougainville, um local aconchegante e acolhedor, para uma experiência culinária à beira-mar.

A cozinha do nosso chef é criativa. Ele acrescenta ingredientes inusitados, vindos de outras regiões da Itália e de outros países, às nossas receitas tradi-
cionais.

diário valores por pessoa

TBA
SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA
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OPCIONAL TOUR PRIVATIVO: ARQUIPELAGO DE MADALENA

O arquipélago Maddalena é um dos lugares mais bonitos da Sardenha localizado 
na Costa Esmeralda um lugar que combina natureza única com um mar cristali-
no. As principais ilhas que formam o arquipelago são: Maddalena, Caprera, Santo 
Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli todas com areias brancas e um mar 
transparente cristalino turqueza. O lugar mais original é uma praia de areia rosa 
na ilha de Budelli, hoje é uma área de proteção ambiental, não é possivel parar 
nesta praia. 

La Maddalena, a maior ilha do arquipélago e merece uma atenção especial. A an-
tiga vila de pescadores é chamada de Cala Gavetta com o tempo tornou-se uma 
cidade com um porto muito charmoso, tem um centrinho cheio de restaurantes, 
lojas, bares e cafés. 

Em 23 de fevereiro de 1793, a ilha enfrentou uma tentativa de invasão do exér-
cito francês, sob o comando de um jovem oficial chamado Napoleão Bonaparte, 
a quem se confiou a ação secundária de uma manobra que iria conduzir ao con-
quista da Sardenha: o assalto à ilha de Maddalena, que já era uma importante 

base naval. Napoleão, ocupou a ilha de Santo Estêvão em frente a Maddalena, 
instalou 3 canhões e morteiros, e iniciou um bombardeio. Os mordores de La 
Maddalena conseguiram repelir todas as tentativas francesas de desembarque e 
organizaram uma expedição contra a pequena frota francesa, obrigando os fran-
ceses a zarpar. Napoleão recusou-se categoricamente a reembarcar. Convencê-lo 
a fugir foi a ação dos moradores locais que contra-atacaram e quase conseguiram 
pegá-lo.

O arquipélago também é conhecido como a última casa do "herói dos dois mun-
dos" Giuseppe Garibaldi, que construiu em Caprera a famosa 'Casa Branca'. Atu-
almente a casa é um museu aberto à visitação.

Durante o passeio, você poderá admirar as mais belas praias não só da Sardenha, 
mas de toda a Itália. Você vai descobrir a história e a cultura da ilha que tanto 
impressionou Giuseppe Garibaldi e entender porque escoheu para ser seu último 
refúgio. Assim, ele escreveu em seu diário: "Se existe um paraíso na terra, encon-
trei meu Caprera."

INCLUI 

 » Pick up e drop off no hotel Club Baja Sardinia

 » Ferry a/r

 » Guia em inglês

 » Ferry boat regular

 » Entrance Compendio Garibaldino ( fechado na segunda)

 » Entrance Memoriale Giuseppe Garibaldi (fechado na terça)

valores por pessoa
SGL € 1.509,00
DBL € 834,50
TRP € 523,00

DURAÇÃO DO PASSEIO: DIA INTEIRO (8 HORAS)

Saida no hotel às 9h00 aproximadamente. Traslado para Palau de onde sai o barco 
para La Maddalea. O ferry sai por volta das 10.00 / 10.30. A viagem de ferry demora 
cerca de 30 minutos com embarque e desembarque. Chegada a La Maddalena onde 
faremos um tour panorâmico para conhecer a cidade e as praias da ilha. Em segui-
da, visite Caprera e o museu Garibaldi. Compêndio Garibaldi de Caprera. Tempo 
livre para almoço (não incluido*). O cliente pode escolher qualquer restaurante / bar. 
O guia dará sugestões. Depois do almoço tempo livre. Em seguida, embarque para 
o retorno. Por ser uma excursão privada, eles podem combinar diretamente com o 
guia as etapas que gostariam de fazer (o guia obviamente irá propor tudo o que há 
para ver). Por volta das 17h00 desembarque no hotel.

* Suplemento de almoço incluído: euro 87,50 por pessoa (água e 1/4 de vinho incluídos)

ITINERÁRIO
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EXPERIENCIA DEL SALENTO BARROCO 

7 Dias · 6 Noites 
Lecce > Otranto > Santa Cesarea Terme > Santa Maria di Leuca > 
Galatina > Le stanzie > Gallipoli >Grottaglie > Crispiano >Ceglie 
Messapica > Martina Franca > Lecce

MEDIA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/04/2023 - 30/07/2023
28/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 5.929,00
DBL € 3.074,00
TPL € 2.679,00

Suplemento a adicionar : 
02 - 10 Abril

SGL € 344,00
DBL € 182,00
TPL € 133,00 

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

31/07/2023 – 27/08/2023
SGL € 6.192,00
DBL € 3.205,00
TPL € 2.766,00

INCLUYE 

 » 6 Noites em Lecce BB

 » Transporte conforme itinerário, em carro particular com motorista 
que fala inglês ou italiano

 » Guia em Lecce máximo 3 horas

 » Guia em Otranto máximo 2 horas

 » Guia em Galatina e Gallipoli máximo 4 horas

 » Almoço na Masseria Le stanzie (bebidas não incluídas)

 » Guia de dia inteiro em Grottaglie e área de Crispiano

 » Guia de dia inteiro em Ceglie Messapica e Martina Franca

 » Oficina de cerâmica em Grottaglie (máximo de 3 horas)

 » Almoço em Otranto (bebidas não incluídas)

 » Almoço na Martina Franca (bebidas não incluídas)

 » Degustação de vinhos e almoço na Vinícola Amastuola ou similar

ITINERARIO

Dia 1 
LECCE 
Chegada a Lecce, traslado para o hotel. Hospedagem.

Dia 2 
LECCE 
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e início de 
uma caminhada de 3 horas no centro histórico para conhe-
cer a história e o patrimônio de Lecce, chamada “Florença 
do Sul” por suas manifestações artísticas e culturais. Lecce 
é uma das capitais barrocas do sul da Itália. Em nosso tour 
pela maravilhosa cidade velha com suas fachadas de pedra 
amarela, vamos ver a Catedral de Santa Maria Assunta do 
século XII na pitoresca Piazza Duomo, a Basílica de Santa 
Cruz, o Palácio do Governo, a Piazza Sant' Oronzo e o an-
fiteatro romano, a igreja de Santa Chiara e ainda caminhar 
pela rua principal a elegante Corso Vittorio Emanuele. Tar-
de livre. Hospedagem.

Dia 3 
LECCE · OTRANTO · SANTA CESAREA TERME · SANTA 
MARIA DI LEUCA · LECCE
Café da manhã no hotel. Encontro com motorista e saída 
para Otranto. Passeio a pé pelo centro histórico: visitare-
mos o Castelo Aragonês e a magnífica Catedral. Tempo 
livre para passear pelas muralhas, orla e marina. Almoço 
em um restaurante tradicional (bebidas não incluídas). Se-
guiremos pela estrada costeira de Salento passando por 
Santa Cesarea Terme e Castro Marina. Continuaremos 
para Santa Maria di Leuca, aqui está o mosteiro de Santa 

Maria Finibus Terrae. Estamos no ponto mais meridional 
da Itália e em um famoso destino para passar as férias de 
verão. Os yachts são vistos na elegante Marina, a cidade 
possui uma vida noturna bem ativa e. Retorno a Lecce. 
Hospedagem.

Dia 4 
LECCE · GALATINA · LE STANZIE · GALLIPOLI · LECCE
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Galatina, 
uma pequena cidade no interior de Salento que preserva 
histórias e tradições pagãs. Visita da Basílica de Santa Ca-
terina d'Alessandria com seus impressionantes afrescos 
e mosaicos, também visitaremos a igreja de San Pietro e 
Paolo Apostoli e a igreja de Madonna del Carmine. O rito 
do tarantismo e as danças folclóricas pizzica e taranta se-
rão explicados. Continuação para Le Stanzie, uma esplên-
dida Masseria tradicional. Almoço. Seuiremos para a bela 
Gallipoli, de origem grega, localizada no Mar Jônico. O seu 
particular centro histórico murado está ligado ao continen-
te através de uma ponte. Devido à sua atmosfera náutica, 
spas e vida noturna animada, Gallipoli é a cidade costei-
ra favorita da juventude italiana e suas praias selvagens 
são protegidas por exuberante vegetação mediterrânea, 
florestas de pinheiros e dunas florestais. Retorno a Lecce. 
Hospedagem.

Dia 5 
LECCE · GROTTAGLIE · CRISPIANO · LECCE
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Grotta-
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Grottaglie, 
conhecida comunidade de artesãos de Salento. Visita a 

um atelier e oficina de cerâmica. Aprenderemos a ma-
nusear argila e usar pincéis com um workshop de cerca 
de 2-3 horas. Continuação para a área de Crispiano, ter-
ritório do famoso vinho Primitivo, visitaremos o jardim de 
vinhas mais importante e um dos mais bonitos da Puglia, 
esta área semidesértica graças à mão do homem passou 
de uma terra improdutiva a um verdadeiro oásis. Tempo 
livre para almoço e degustação de vinhos locais. Regresso 
a Lecce. Hospedagem. 

Dia 6 
LECCE · CEGLIE MESSAPICA · MARTINA FRANCA · LECCE
Café da manhã no hotel. Saída para Ceglie Messapica, 
um dos assentamentos mais antigos da Puglia, localizado 
em um planalto do planalto de Murgia. Percurso pelo seu 
encantador centro histórico Daqui é possível admirar as 
plantações que se estendem a perder de vista, uma pai-
sagem pontilhada de “trullis” e “masserías”. Esta área faz 
parte do Valle d'Itria onde se concentram as aldeias típi-
cas, colinas verdes, muitas oliveiras e vinhedos. Continu-
ação para Martina Franca, uma autêntica cidade barroca, 
de ambiente elegante e arquitetura extraordinária. Almoço 
em uma trattoria e passeio pelo centro histórico da cida-
de, onde visitaremos: a Basílica de San Martino, a Piazza 
Maria Immacolata, o Palazzo Ducale etc. Retorno a Lecce. 
Hospedagem.

Dia 7 
LECCE
Café da Manhã, Traslado para o porto/aeroporto de Brindi-
si. Fim dos nossos  serviços.

HOTEL

LECCE RISORGIMENTO HOTEL 5*  
OU SIMILAR 

NOVO
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EXPERIENCIA  
PUGLIA CENTRAL E MATERA

7 Dias · 6 Noites 
Bari > Trani > Andria (masseria) > Castel del Monte > Monopoli > 
Selva di Fasano (masseria) > Polignano a Mare > Alberobello > 
Locorotondo (masseria) >Ostuni > Matera > Bari

ALTA TEMPORADA

diário valores por pessoa

01/04/2023 - 31/10/2023
SGL € 4.920,00
DBL € 2.851,00
TPL € 2.543,00

INCLUYE 

 » 6 Noites em Bari BB

 » Transporte conforme itinerário, em carro particular com motorista 
que fala inglês ou italiano

 » Guia em Bari máximo 2 horas

 » Guia em Trani máximo 2 horas

 » Guia de dia inteiro visita Alberobello, Locorotondo e Ostuni

 » Guia em Matera máximo 2 horas

 » Degustação de vinhos e almoço em uma vinícola na área de Andria

 » Almoço na Masseria na área de Selva di Fasano (bebidas não incluí-
das)

 » Almoço na Masseria em Valle d'Itria (bebidas não incluídas)

 » Almoço em Matera (bebidas não incluídas)

Dia 1 
BARI 
Chegada a Bari. Traslado ao hotel e Hospedagem.

Dia 2 
BARI 
Café da manhã no hotel. Encontre com seu guia no centro 
histórico de Bari para um passeio a pé pela cidade velha 
conhecida como "Bari Vecchia". Vamos conhecer seu pa-
trimônio artístico e arquitetônico, passear pelas charmosas 
ruas estreitas e praças dentro das muralhas. Você vai co-
nhecer: Basílica de San Nicola, de rito ortodoxo, onde estão 
preservados os restos mortais de São Nicolau de Myra, Pia-
zza Mercantile, Piazza Ferrarese, Piazza del Sedile, Basílica 
de San Sabino e o Castelo Norman-Swabian, uma fortaleza 
construída do século XII por Ruggero o normando e recons-
truída por Frederico II da Suábia. Tarde livre. Hospedagem.

Dia 3 
BARI · TRANI · ANDRIA (MASSERIA) · CASTEL DEL 
MONTE · BARI
Café da manhã no hotel e saída em direção a Trani, uma 
das cidades medievais mais importantes da chamada 
“Puglia Imperiale”. Descubra a sua arte e monumentos, 
visitando a judiaria ou "Giudecca" e a esplêndida Catedral 
românica, feita de pedra branca, à beira-mar. Continuação 
para Andria para degustação de vinhos e almoço em uma 
“masssería”. Retorno a Bari com uma parada no Castel 
del Monte, Patrimônio Mundial da UNESCO, um local em-
blemático da “Puglia Imperiale” construído no século XIII 
a pedido de Ruggero, o Norman, um dos reis mais ilumi-
nados da história. A fortaleza é um complexo geométrico 
harmonioso, em forma octogonal e cercado de mistérios e 
símbolos que ainda não foram resolvidos. Retorno a Bari. 
Hospedagem.

Dia 4 
BARI · MONOPOLI · SELVA DI FASANO (MASSERIA) · 
POLIGNANO A MARE · BARI
Café da manhã no hotel. Hoje vamos visitar duas cidades 
lindas da costa da Puglia. A primeira é Monopoli, faremos 
um tour pelo centro histórico que mantém seus traços 
orientais e bizantinos vamos ver o Castello Carlo V, Cala 
Porta Vecchia, a catedral e o Porto Antico . Nosso almoço 
será em uma fazenda em Selva di Fasano, depois continua-
remos até Polignano a Mare, a famosa cidade onde nasceu 
Domenico Modugno, compositor e criador da famosa me-
lodia “Volare”. Sua localização espetacular no topo de uma 
falésia propicia um ambiente de enseadas e cavernas ma-
rinhas o que torna esta cidade uma joia da Puglia. Vamos 
passear pelo centro histórico repleto de igrejas, palácios 
nobres, pátios escondidos e belíssimos miradouros será 
uma experiência inesquecível. Retorno a Bari e hospeda-
gem.

Dia 5 
BARI · ALBEROBELLO · LOCOROTONDO (MASSERIA) · 
 OSTUNI · BARI
Café da manhã no hotel. Saída para Alberobello, a “cittá 
dei Trulli”, um Patrimônio Mundial da UNESCO famoso por 
seus característicos “trulli”. Estas casas em forma de cone 
de calcário foram construídas no século XIV e podem ser 
vistas em todo o Vale do Itria. Esta cidade é realmente úni-
ca, com uma atmosfera de conto de fadas. A cidade de Al-
berobello recebe o nome da floresta de carvalhos centená-
rios de "Arboris Belli" (belas árvores) que cobriam a área. 
Após o passeio a pé pelo centro histórico, almoçaremos 
em uma massería. Continuação para Ostuni, com parada 
prévia em Locorotondo (do latim locus rotondus, ou lugar 
redondo), um dos "borghi piu belli d'Italia". Chegada a Os-
tuni, a “cittá bianca” (cidade branca), outra das pérolas da 

Puglia, linda, amuralhada e rodeada por antigos olivais e 
vinhas. Caminharemos no centro historico, semelhante a 
uma grande Casbah, um labirinto de ruas estreitas e de-
graus que levam à parte mais alta da cidade, dominada por 
sua bela catedral românica. Retorno a Bari, Hospedagem. 

Dia 6 
BARI · MATERA · BARI
Café da manhã no hotel e saída para a região vizinha: a 
Basilicata. Bem-vindo a Matera! “la cittá dei sassi” (cidade 
das pedras), Património Mundial da UNESCO e em 2019 foi 
proclamada “Capital Europeia da Cultura”. Esta incrível ci-
dade está suspensa sobre um planalto, o que chama aten-
ção são suas casas-caverna escalonadas na mesma rocha 
e ligadas por um labirinto de vielas e pequenos degraus. 
A história de Matera é digna de admiração, pois deixou de 
ser um lugar de absoluto declínio para a magnífica cida-
de-museu que é hoje. Visitaremos o monumental centro 
histórico dos "Sassi di Matera" (Pedras de Matera), ver as 
cavernas que foram usadas como casas há mais de 9.000 
anos. Almoço e tempo livre. Retorno a Bari. Hospedagem.

Dia 7 
BARI
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto e fim 
dos nossos serviços.

HOTEL

BARI NICOLAUS HOTEL 4*  
OU SIMILAR

NOVO

ITINERARIO
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Oferecemos uma ampla seleção de produtos cuidadosamente 
selecionados.

Nossa equipe estará sempre à sua disposição para sugerir as 
melhores opções de acordo com o perfil do seu passageiro. Seus 
clientes nunca estarão sozinhos, seremos seus "olhos" e "ouvidos" 
durante a viagem.

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 fazer 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 desenvolveu 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 oferecemos viagens de incentivo, 
reuniões e eventos

A Carrani tem uma forte presença no Canadá, Aus-

trália, Europa e América do Sul e Central, com foco na Argentina, 
México e Brasil, onde está presente desde 2008.

Descubra a Itália conosco

Observações importantes:
todas as tarifas são por pessoa
Todos os valores são indicados em euros (€) e incluem o serviço e 
o imposto IVA vigente. Todos os preços estão sujeitos a alteração 
sem aviso prévio devido ao aumento do IVA, taxas locais ou taxa de 
circulação de ônibus não comunicadas no momento da liberação 
deste catálogo.

hospedagem em hotéis listados ou similares
Taxas Municipais:
Tomem nota: as tarifas não incluem as taxas municipais nas cidades 
de Roma, Florença, Veneza, etc. A taxa será paga pelos passageiros 
diretamente ao hotel. O valor por pessoa/diária varia de acordo com 
a categoria do hotel e a cidade.

Suplementos e observações:
Durante eventos e feiras especiais (caso necessário, informaremos 
o montante a ser pago no momento da reserva, com base no hotel 
confirmado e na política de cancelamento).

Penalidades:
Sem custo - Até 21 dias antes da data de saída 

São considerados dias úteis de Segunda-feira a Sexta-feira.

Em caso de penalidade diferente, será comunicado no momento da 
reserva.

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 essam 
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.

Informações úteis antes 
de reservar nossos Pacotes 
Premium
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ESTEJA SEMPRE  
ATUALIZADO

Inscreva-se para receber nossas newsletter

INSCREVA-SE

https://bit.ly/3ybpsIN

