
Oferecemos passeios 
a pé, acesso a museus, 
com guias locais pro-
fissionais em Siena e 
arredores para aqueles 
desejam descobrir o 
patrimônio cultural e a 
gastronomia local. 

TOUR E 
VISITAS 
GUIADAS

siena
TEMPORADA ALTA 2023
PORTUGUÊS

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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Porque os tours em Siena são únicos e 
amados pelos clientes?

Lazer e cultura
Personalize a sua estadia em Siena visitando o 
patrimônio artístico, cultural e religioso com guias 
profissionais na cidade e nos arredores

Tours fora de Siena Conheça os arredores de Siena e viva as maravilhas 
da Itália de maneira fácil e econômica.

Guías locaís  
e pessoal experto

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

Falamos o seu idioma Os nossos tours são em Inglês e Espanhol

Temporada Alta 2023
Valido de 1 de Abril até 15 de Novembro de 2023

todos os valores são por pessoa
todos os passeios requerem mínimo de 2 participantes

Política de Cancelamento:
72h antes da data de saída – sem multa
De 72h até  a data de saída: 100% de multa

Informações úteis  
antes de reservar nossos passeios
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O selo Safe Travels é um símbolo de garantia, que permite 
aos viajantes reconhecer as empresas que implementaram os 
protocolos de saúde e higiene de acordo com os regulamen-
tos da WTTC World Travel and Tourism Council.

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

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

VIAJE COM SEGURANÇA  
E TRANQUILIDADE

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.

siena

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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Degustação de vinhos em Val d'Orcia

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

O passeio começa com uma visita a uma adega perto de Mon-
talcino, onde faremos uma degustação dos vinhos produzidos 
localmente junto algumas delicias produzidas localmente. Segui-
remos até Pienza e Montepulciano, duas joias artísticas que re-
presentam a paisagem do Val d'Orcia. Pienza é uma combinação 

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

1
FD

Tour e visitas guiadas

INGLÊS, 
ESPANHOL 
ITALIANO

85€
PESSOA

42,50€
CRIANÇA 3-12 
ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 
ANOS

PORTUGUÊS

115€
PESSOA

57,50€
CRIANÇA 3-12 
ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 
ANOS

ONDE
PIENZA
MONTEPULCIANO

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

SAÍDAS
SEGUNDAS, QUARTAS E 
SÁBADOS ÀS 9H45 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9H30 VIALE VITTORIO 
VENETO 27 EM FRENTE AO BAR IL 
PEDROCCHINO

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO 
SEGUNDAS, QUARTAS Y 
SÁBADOS - MIN. 2 PAX
PORTUGUÊS SÁBADOS  
ÀS 9H45 - MIN. 4 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 
11 HORAS E 30 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. Observe que 
teremos uma quantidade moderada de caminhada neste passeio 
não é acessível para cadeira de rodas.
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Desfrute de uma noite mágica na região de Chianti e viva a experiência inesquecível de um jantar nos 
vinhedos.

Você ficará encantado por essa charmosa cidade  medieval. Junto com seu guia, vocês irão ouvir histórias 
interessantes enquanto passeiam pelo labirinto de ruazinhas, admirando monumentos e os edifícios 
imponentes.

Jantar em uma vinícola no Chianti O melhor de Siena com catedral – tour guiado a pé 

Comece sua experiência com uma parada em Siena (visita não 
incluída), a cidade conhecida em todo o mundo graças ao Palio: a 
famosa corrida de cavalos. Depois iremos direto a vinícola onde você 
ira desfrutar deste maravilhoso jantar ao ar livre, rodeado de videiras 
que caracterizam a paisagem toscana.  Na chegada será entregue 
uma taça para levar consigo a visita às adegas e assim desfrutar de 
várias degustações de vinhos. O local onde será servido o jantar foi 

decorado de maneira muito especial com velas e tochas.  Os pratos 
servidos foram elaborados com produtos locais frescos, você vai 
saborear “pappa al pomodoro” ou “ribollita” (ambas receitas típicas) 
e um churrasco de carne e legumes frescos da estação. Deixe-se 
levar pelo calor e pelas fragrâncias do churrasco e pelos perfumes 
das videiras, que irão inebriar a sua experiência do jantar.

Siena é um tesouro de riquezas históricas, artísticas, religiosas e 
culturais. A melhor forma de se conhecer é fazer o seu tour a pé, 
para poder admirar as transformações da cidade ao longo dos 
séculos e desfrutar de paisagens espetaculares. Com seu guia 
credenciado, você verá as principais atrações turísticas, como 
a Piazza del Campo, o verdadeiro coração da cidade, o Palazzo 
Comunale, a Catedral e a majestosa Basílica de San Domenico. 
Não faltarão referências às grandes famílias nobres, como os 

Piccolomini, Tolomei e Salimbeni, a grande tradição do Palio di 
Siena, e também, as histórias de peregrinação e santidade que 
caracterizam esta cidade. A caminhada continuará com uma 
visita ao Duomo, que preserva os tesouros de artistas como 
Nicola Pisano, Duccio di Buoninsegna, Donatello, Pinturicchio e 
Gianlorenzo Bernini, além de seu maravilhoso piso de mármore, 
um exemplo único na história da arte.

2
HD 

4C
AM

ONDE
REGIÃO DO CHIANTI 

INCLUI
TRANSPORTE EM ÔNIBUS GT OU 
MINIVAN 
TOUR LÍDER
VISITA ÀS ADEGAS QUE SE 
ENCONTRAM NA FAZENDA COM 
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS
JANTAR NAS VINHAS** "PAPPA 
AL POMODORO", PENNE COM 
MOLHO BOSCAIOLA (COGUMELOS 
PORCINI,  BACON, AZEITONAS 
PRETAS), CARNE COM LEGUMES, 
SOBREMESA, ÁGUA E VINHO

SAÍDAS
DE 1 DE JUNHO A 30 DE 
SETEMBRO
SEGUNDAS, QUINTAS, SÁBADOS 
E DOMINGOS ÀS 18H30

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 18H15 PIAZZA GRAMSCI, EM 
FRENTE AO BAR “LA LIZZA”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 5 HORAS 
APROXIMADAMENTE

ONDE
SIENA

INCLUI
VISITA GUIADA COM GUIA LOCAL 
PROFISSIONAL
BILHETE DE ENTRADA À 
CATEDRAL

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 11H00

NAÕ OPERA
2 DE JULHO, 16 DE AGOSTO

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 10H45 PIAZZA DUOMO 2, EM 
FRENTE À SANTA MARIA DELLA 
SCALA

IDIOMAS
INGLÊS, ITALIANO - MIN. 2 PAX
ESPANHOL - MIN. 4 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 2 HORAS 
APROXIMADAMENTE

112,50€
PESSOA

57€
CRIANÇA 3-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

46€
PESSOA

23€
CRIANÇA 6-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
**Em caso de mau tempo o jantar será no restaurante.
 ›Em caso de más condições do tempo o jantar será servido no 
restaurante da propriedade.
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. Observe que 
teremos uma quantidade moderada de caminhada neste passeio e 
não é acessível para cadeira de rodas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›De 27 de junho a 31 de julho e de 18 de agosto a 18 de outubro 
o passeio terá um custo adicional de € 5 euros que os clientes 
pagarão diretamente no local (devido ao aumento do preço da 
entrada da catedral).
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Saindo de Siena, desfrute de um tour de dia inteiro pelas regiões vinícolas da Toscana; visite a cidade de 
San Gimignano, e a fortaleza de Montalcino.

Desfrute deste tour de meio dia por Montalcino onde você ira provar um maravilhoso vinho e uma deli-
ciosa comida sem dúvida é um dos destinos mais impressionantes da Toscana. 

San Gimignano, Chianti e Montalcino  
com vinícola e almoço leve Brunello di Montalcino wine tour

MAX 
8 PAX 

MAX 
8 PAX 

O nosso tour começa com uma visita a San Gimignano, a cidade 
das torres e também Patrimônio Mundial Natural e Cultural 
da UNESCO. Nosso tour líder fornecerá todas as informações 
necessárias para aproveitar seu tempo livre no centro histórico 
da cidade, onde você encontrará lojas de artesanato e palácios 
milenares. San Gimignano é também o berço do Vernaccia, um 
vinho branco produzido exclusivamente aqui, famoso por sua 
qualidade e também por ser o primeiro vinho DOCG italiano. 
Depois iremos relaxar em uma vinícola Chianti para um almoço 
com produtos locais como: salame, queijos e outros produtos 

da região. Será acompanhado de uma degustação de vinhos 
Chianti. Nosso dia continua com uma viagem ao Val d'Orcia, 
outra joia do território toscano e Patrimônio Mundial da UNESCO 
desde 2004. Seguiremos para Montalcino, localizado em uma 
colina com seus 1500 hectares de vinhedos de Brunello, vinho 
que se tornou famoso no mundo todo. Nossa última parada será 
em uma adega local onde provaremos o renomado Brunello de 
Montalcino, que também está entre os primeiros vinhos DOCG 
italianos. Visitaremos a adega e também degustaremos produtos 
típicos locais. Retorno a Siena.

Brunello, atualmente é considerado um dos melhores vinhos do 
mundo, tem suas raízes ancestrais na paixão dos habitantes de 
Montalcino e na antiga tradição vinícola, transmitida de geração 
em geração. A cidade de Montalcino, santuário do vinho Brunello 
de Montalcino, produzido a partir da uva Sangiovese, está situa-
do sobre uma colina rodeada por uma centenária fortaleza. Ex-
celentes vinícolas comentadas em revistas especializadas são o 
principal destino de nosso passeio. Você terá a oportunidade de 
degustar vinhos de prestígio nas melhores vinícolas do território 
e descobrir a cidade de Montalcino e os seus arredores.

12 
FD

13 
HD

ONDE
SAN GIMIGNANO
CHIANTI 
MONTALCINO

INCLUI
TRANSPORTE EM MINIVAN NO 
MÁXIMO 8 PESSOAS
TOUR LÍDER
DEGUSTAÇÃO DE VINHO
ALMOÇO LEVE COM PRATOS 
TÍPICOS DA TOSCANA (BEBIDAS 
NÃO INCLUÍDAS)
DEGUSTAÇÃO DE FRIOS 
FATIADOS E SALAME TÍPICO

SAÍDAS
SEGUNDAS, QUINTAS E 
DOMINGOS ÀS 8H30 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 8H15 PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE À BAR “LA LIZZA” 

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 11 HORAS 
APROXIMADAMENTE

ONDE
MONTALCINO

INCLUI
TRANSPORTE EM MINIVAN 
TOUR LÍDER
TEMPO LIVRE EM MONTALCINO
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS, 
AZEITES E VINAGRE BALSÂMICO
AMOSTRAS DE FRIOS FATIADOS 
E SALAME TÍPICO

SAÍDAS
SEGUNDAS, QUARTAS, SEXTAS E 
DOMINGOS ÀS 14H00

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 13H45 PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE À BAR “LA LIZZA” 

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 5,5 
HORAS APROXIMADAMENTE

118€
PESSOA

59€
CRIANÇA 3-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

96,50€
PESSOA

48,50€
CRIANÇA 3-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›Un menú vegetariano está disponible para el almuerzo bajo petición.
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. 
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Conheça a bela região vinícola do Chianti em um passeio de meio dia e desfrute da paisagem toscana 
com suas colinas, vinhedos, e os belos ciprestes. Você terá a oportunidade de provar excelentes vinhos i e 
produtos toscanos.

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

Tour Chianti e castelos com degustação de vinhos Tour em Vespa pelo Chianti com almoço 

MAX 
8 PAX MAX 

8 PAX 

Neste tour além de conhecer a região do Chianti, você ira provar 
este famoso vinho resultado da sábia combinação de uvas 
Sangiovese, Canaiolo, Merlot e Cabernet Sauvignon. Aprecie a 
paisagem deslumbrante, utilize todos os sentidos para captar 
os sons, aromas e sabores desta terra através de uma expe-
riência única. Vamos visitar antigas igrejas, castelos medievais e 
pequenas aldeias onde o ritmo de vida se mantém inalterado ao 
longo dos anos. Faremos uma parada em Castellina in Chianti, e 
seguiremos até uma vinícola no meio da área de Chianti Clássi-
co, onde você fará uma degustação de vinhos juntamente com 
uma degustação de azeite extra virgem num ambiente mágico e 
agradável. 

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

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

16 
HD

17 
FD

ONDE
ÁREA DE CHIANTI

INCLUI
VIAJE EN MINIVAN CON AIRE 
ACONDICIONADO 
TOUR LEADER
DEGUSTACIÓN DE VINO, ACEITE Y 
VINAGRE BALSÁMICO
MERIENDA CON EMBUTIDOS Y 
SALAMI TÍPICOS

SAÍDAS
MARTES, QUINTAS Y SÁBADOS 
ÀS 2H00 PM

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 13H45 PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE À BAR “LA LIZZA” 

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 5 HORAS 
APROXIMADAMENTE

91€
PESSOA

45,50€
CRIANÇA 3-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-2 ANOS

192€
PESSOA (MOTORISTAS DEVEM TER 
PELO MENOS 18 ANOS
EL VEHÍCULO SERÁ COMPARTIDO CON 
OTRO PASAJERO 
SUPLEMENTO POR CONDUCTOR 
EXCLUSIVO NO COMPARTIDO: € 138,00

CRIANÇAS 0 A 12 NÃO SÃO 
PERMITIDAS

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

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

ONDE
ÁREA DE CHIANTI
COLINAS TOSCANAS

INCLUI
TRANSPORTE EM MINIVAN
TOUR LÍDER 
SCOOTER VESPA ORIGINAL 
(TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA)
ALMOÇO TOSCANO EM UMA 
FAZENDA COM ENTRADA  
(CROSTINI, SALUMI E QUEIJO), 
PASTA AL RAGÙ, SOBREMESA, 
ÁGUA E VINHO
VISITA GUIADA À ADEGA
CAPACETE
COMBUSTÍVEL
SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRA TERCEIROS

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 9H30 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9.15 PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE À “LA LIZZA CAFÈ”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 7 HORAS 
APROX. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. 
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Experimente fazer uma tour em um Fiat vintage 500  e aprecie as belas  paisagens  toscana
Aprenda a cozinhar como um italiano em uma aula de cozinha de 4 horas e desfrute de uma refeição tos-
cana em Chianti. Com seu chef, aprenda dicas e técnicas para fazer uma refeição italiana que você pode 
recriar em sua casa.

Tour um Fiat 500 Vintage pela região do Chianti   
com degustação de vinho e almoço leve Aula de cozinha em fazenda no Chianti

MAX 
8 PAX 

As Tradições da Toscana estão fortemente ligadas aos seus sa-
bores. Descubra os segredos da nossa cozinha, a forma mágica 
que combinamos os ingredientes em uma divertida aula de cozin-
ha. De bruschetta ao pici caseiro e os deliciosos crostinis, você 
levará para sua casa um pouco da “toscana. 

18 
FD

21 
HD

ONDE
CHIANTI

INCLUI
TODOS OS INGREDIENTES 
NECESSÁRIOS
CHEF PROFISSIONAL
AULA DE COZINHA EM FAZENDA 
NO CHIANTI
ALMOÇO À BASE DO QUE 
PREPAROU COM BEBIDAS 
INCLUÍDAS

SAÍDAS
SEGUNDAS, QUARTAS, QUINTAS, 
E SÁBADOS ÀS 10H00 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9H45 PIAZZA GRAMSCI, EM 
FRENTE AO BAR “LA LIZZA”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 4 HORAS 
APROXIMADAMENTE

147,50€
PESSOA

76,50€
CRIANÇA 6-12 ANOS

Sem custo
CRIANÇA 0-5 ANOS

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

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

ONDE
REGIÃO DO CHIANTI 

INCLUI
TRANSPORTE DE MINIVAN PARA 
A ÁREA DE CHIANTI
TOUR LÍDER
FIAT 500 ORIGINAL RESTAURADO 
(MANUAL)
ALMOÇO EM UMA FAZENDA 
DA TOSCANA COM ENTRADA 
(CROSTINI, SALUMI E QUEIJO), 
ASTA AO MOLHO RAGÙ, 
SOBREMESA, ÁGUA E VINHO
VISITA GUIADA À ADEGA COM 
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS
SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRA TERCEIROS
COMBUSTÍVEL

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 09H30

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9H15 PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE AO “LA LIZZA CAFÈ”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 7,5 
HORAS APROXIMADAMENTE

214,50€
PESSOA (MOTORISTAS DEVEM TER 
PELO MENOS 18 ANOS)
O VEÍCULO SERÁ COMPARTILHADO 
COM OUTRO PASSAGEIRO (MÁXIMO 3 
PAX POR CARRO)

CRIANÇAS 0 A 12 NÃO SÃO 
PERMITIDAS

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

alternativa, mas sujeito à disponibilidade de carros e guias a empresa 
pode oferecer ao cliente um passeio de "Ape calessino" .
 ›O passeio acontecerá também com chuva. Caso o tempo não 
permita a realização do passeio devido a fortes chuvas ou ventos, 
será oferecida uma alternativa ao cliente ou o reembolso total. 
 ›Caso ocorra uma tempestade durante o passeio e o guia decida que, 
por motivos de segurança, é melhor não continuar com o passeio, 
você será escoltado de volta ao local de saída, mas se isso acontecer, 
nenhum reembolso será emitido, pois está fora de nosso controle.
 ›Um menu vegetariano estará sempre disponível mediante solicitação.
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Saia para dar um passeio a cavalo na zona rural da Toscana neste tour desde Siena. Uma oportunidade 
para apreciar os belos vinhedos e oliveiras que compõem esta paisagem típica desta região. 

Descubra a beleza natural da toscana sob uma perspectiva diferente em um tour guiado de bicicleta elétrica 
saindo de Siena. Desfrute de um almoço com degustação de vinhos como parte desta experiência única.

Andar a cavalo na Toscana Tour no Chianti em bicicleta elétrica  
com degustação de vinhos e almoço leve

MAX 
8 PAX 

Você ira até uma antiga escola de equitação situada em uma área 
tranquila; não se preocupe se nunca andou a cavalo antes, nossa 
equipe experiente fará com que você se sinta confiante antes 
de sair para um passeio. Percorreremos vinhedos exuberantes, 
bosques nativos, oliveiras e colinas.

Que tal uma mudança de cenário? Deixe-se envolver pelo som, 
pelos aromas, pelas cores da paisagem, com ciprestes secula-
res, oliveiras e pequenas vinhas. Junto com nosso especialista e 
aproveite esta experiência maravilhosa andando de bicicleta pelas 
colinas do Chianti. Você verá castelos e vilas faremos uma parada 
para um almoço leve em uma vinícola onde degustará alguns dos 
vinhos locais.

23 
HD

24 
FD

ONDE
TOSCANA

INCLUI
TRANSPORTE
TOUR LEADER
CAPACETE

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 9H30 E  
ÀS 16H00 

PONTO DE ENCONTRO
(22 KM DO CENTRO DA CIDADE DE 
SIENA)ÀS 9H15 E 15H45  
LOCALITÀ CADUTA, 6, 53036 
POGGIBONSI 

IDIOMAS
INGLÊS, ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 1,5 HOUR 
+ TEMPO DE TRANSPORTE

ONDE
CASTELLINA EN CHIANTI
ARREDORES DE SIENA

INCLUI
TRANSPORTE
TOUR LÍDER ESPECIALISTA EM 
PASSEIOS DE BICICLETA
ALUGUEL DE BICICLETA ELÉTRICA
ALMOÇO TOSCANO EM UMA 
FAZENDA TOSCANA COM 
ENTRADA (CROSTINI, SALUMI 
E QUEIJO), PASTA AL RAGÙ, 
SOBREMESA, ÁGUA E VINHO
VISITA GUIADA À ADEGA COM 
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS
SEGURO, CAPACETE E GARRAFA 
DE ÁGUA

SAÍDAS
SEGUNDAS, QUARTAS, SEXTAS 
ÀS 9H30 

PONTO DE ENCONTRO
(15 KM DO CENTRO DA CIDADE 
DE SIENA) ÀS 9H15 VIA DELLA 
RESISTENZA, 95, 53035 BADESSE

IDIOMAS
INGLÊS, ITALIANO - MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 7 HORAS 
APROXIMADAMENTE

86€
PESSOA

NÃO INDICADO PARA 
CRIANÇAS MENORES DE 
14 ANOS E ADULTOS COM 
MAIS DE 100KG

138,50€
PESSOA

NÃO INDICADO PARA 
MENORES DE 14 ANOS 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. Nivel: dificultad alta. 
 ›Lembre-se de usar sapatos confortáveis (sem chinelos).
 ›O passeio acontecerá também com chuva. Caso ocorra uma 
tempestade durante o passeio e o guia decida que, por motivos 
de segurança, é melhor não continuar com o passeio, você será 
escoltado de volta ao local de partida, mas se isso acontecer, 
nenhum reembolso será feito, pois está fora de nosso controle.
 ›Um menu vegetariano estará sempre disponível mediante solicitação

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›Os clientes devem poder subir e descer escadas. 
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Experimente esta aventura no interior da Toscana com um quadriciclo Polaris de 6 lugares dirigido por 
um motorista experiente e desfrute de um almoço típico em uma fazenda da Toscana.

Passe um dia andando por estradas tranquilas que cortam as pitorescas colinas da Toscana em um Piaggio 
Ape Calessino original (Tuk Tuk).

Tour no Chianti em quadriciclo com almoço Tour no Chianti Ape Calessino (tuk tuk)  
com almoço leve

Uma experiência única, combinação de adrenalina com natureza 
e uma lembrança inesquecível da Toscana para levar para casa 
e compartilhar com seus amigos. Em um quadriciclo ultramo-
derno Polar de 6 lugares, vamos explorar lugares impossíveis 
de alcançar por outros meios de transporte. Você terá a chance 
de ver antigas fazendas, castelos medievais, lindas aldeias e 
paisagens de tirar o fôlego. Com sorte vamos observar javalis, 
veados, raposas, lebres e faisões. Faremos uma parada para 
almoço em uma fazenda da Toscana. Não perca nosso passeio 
de aventura!

Experimente esta maneira única de admirar as belezas da região 
do Chianti envolto nos perfumes da paisagem toscana, ao som 
das fazendas e pequenas aldeias medievais. Faremos uma para-
da para  um almoço leve acompanhado de uma degustação de 
vinhos. Retorno a Siena.

26 
FD

29 
FD

ONDE
CHIANTI AREA

INCLUI
TRANSPORTE DE MINIVAN PARA 
A ÁREA DE CHIANTI
TOUR LÍDER 
ALMOÇO EM FAZENDA TOSCANA 
COM ENTRADA (CROSTINI, SALUMI 
E QUEIJO), PASTA AL RAGÙ, 
SOBREMESA, ÁGUA E VINHO
POLARIS RANGER 6 LUGARES 
ORIGINAIS
SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRA TERCEIROS
COMBUSTÍVEL

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 9H30 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9H15 IN PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE AO BAR “LA LIZZA”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 7 HORAS 
APROXIMADAMENTE

ONDE
ZONA DE CHIANTI

INCLUI
VIAJE DE MINIVAN DE SIENA 
PARA O LOCAL DE PARTIDA 
TOUR LÍDER 
ORIGINAL PIAGGIO APE 
CALESSINO MÁXIMO 3 PAX POR 
APE CALESSINO (TUK TUK)
ALMOÇO EM FAZENDA TOSCANA 
COM ENTRADA (CROSTINI, 
SALUTMI E QUEIJO),PASTA AL 
RAGÙ, SOBREMESA, ÁGUA E 
VINHO
VISITA GUIADA À ADEGA

SAÍDAS
DIARIAMENTE ÀS 9H30 

PONTO DE ENCONTRO
ÀS 9H15 IN PIAZZA GRAMSCI EM 
FRENTE AO BAR “LA LIZZA”

IDIOMAS
INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO - 
MIN. 2 PAX

O TOUR TERMINA APÓS 7 HORAS 
APROXIMADAMENTE

192€
PESSOA

69,50€
CRIANÇA 8-12 ANOS

NÃO INDICADO PARA 
MENORES DE 8 ANOS

171€
PESSOA

Sem custo com 
um adulto
CRIANÇA 0-12 ANOS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›O itinerário pode ser alterado devido a casos de força maior, como 
mau tempo, etc.
 ›Um menu vegetariano estará sempre disponível mediante 
solicitação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 ›O passeio acontecerá também com chuva. Caso ocorra uma 
tempestade durante o passeio e o guia decida que, por motivos 
de segurança, é melhor não continuar com o passeio, você será 
escoltado de volta ao local de partida, mas se isso acontecer, 
nenhum reembolso será emitido, pois está fora de nosso controle.
 ›Observe que não é possível dirigir, nosso motorista será responsável 
por isso. Este veículo pode acomodar no máximo 3 pessoas.
 ›Este passeio não é adequado para clientes em cadeiras de rodas.
 ›Um menu vegetariano estará sempre disponível mediante 
solicitação.
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Observações Observações
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ContáctanosUma 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 ofertas 
para toda a Itália

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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GRANDES,  
BUENAS NOTICIAS

Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

https://bit.ly/3ybpsIN

