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TOUR COMPLETO COM
GUIA ACOMPANHANTE
POR TODA ITÁLIA
Nosso produto Fantasia é garantido em
Português
Saídas regulares garantidas, a melhor
maneira de descobrir a Itália
Diversas opções de viagem a partir de 3 até
11 noites
Cidades mundialmente famosas, como Roma,
Florença e Veneza, passando pela Toscana, a
região dos vinhos; e ainda a região do Sul com
a costa de Sorrento e a Sicília
Hotéis altamente selecionados e gastronomia
típica italiana durante todo o circuito
Trabalhamos com guias altamente
qualificados

PORTUGUÊS

PATRIMÔNIO MUNDIAL UNESCO
NA ITÁLIA

Lago
Maggiore

VALLE
Lago Orta
DE AOSTA di Orta

Bellagio
Como

MILÃO

Bérgamo
Brescia
LOMBARDIA

TURIM

LAZIO

EMILIA ROMAGNA

SARDEGNA

Roma: Centro Histórico, Propriedades da Santa Sé e Basílica de São Paulo Extramuros

Ferrara: Cidade do Renascimento, e o seu Delta
do Pó

Barumini: “Su Nuraxi”

Tivoli: Villa Adriana

Ravena: Monumentos Paleocristãos

BASILICATA

Tivoli: Villa D'Este

Módena: Catedral, Torre Civica e Piazza Grande

Matera: O Sassi di Matera é o centro histórico
da cidade de Matera

TOSCANA
Florença: Centro Histórico
Pisa: Piazza del Duomo
San Gimignano: Centro Histórico
Siena: Centro Histórico
Pienza: Centro Histórico
Vale de Orcia
Vilas e Jardins dos Médici na Toscana

CAMPANIA
Nápoles: Centro Histórico
Caserta: Palácio Real do Século XVIII, com o
Parque, o Aqueduto de Vanvitelli e o Conjunto
de San Leucio
Pompéia, Herculaneum e Torre Annunziata: Zonas Arqueológicas
Amalfi: Costa Amalfitana
Cilento: Parque Nacional do Cilento e do Vale
de Diano e as cidades gregas de
Pesto, Vélia e Padula

UMBRIA
Assis: Basílica de São Francisco e outros Sítios
Franciscanos

LIGURIA
Porto Venere, Cinque Terre e as Ilhas (Palmaria,
Tino e Tinetto)
Génova: Le Strade Nuove e o sistema dos Palazzi dei Rolli

LOMBARDIA
Milão: Igreja e Convento Dominicano de Santa
Maria delle Grazie com “A Última Ceia” de Leonardo da Vinci
Arte Rupestre do Vale Camonica
Crespi D'Adda: Vila de operários
Mântua e Sabbioneta
Monte San Giorgio

Verona: Cidade
Vicenza: Centro urbano de Vicenza e as Villas
de Paládio do Vêneto

Sirmione

Verona

TRIESTE

VENETO

PÁDUA

VENEZA
Golfo
di Venezia

EMILIA
ROMAGNA

BOLONHA

GÊNOVA
LIGURIA
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La Spezia

Cinque Terre

Mare Ligure
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Assis
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PESCARA
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Urbino: Centro histórico

ABRUZZO

Foggia

Trani

BARI

CAMPANIA

PUGLIA

OLBIA

NÁPOLES

Castel
del Monte

VESUVIO

Sorrento Pompéia
Ischia
Amalfi
Capri
Positano

SASSARI

Ivrea cidade industrial

Alberobello: Trulli

San Giovanni
Rotondo

LAZIO

Paisagem vinícola do Piemonte: Langhe-Roero
e Monferrato

PUGLIA

MOLISE

ROMA

PIEMONTE

Residências da Casa de Saboia

Mare Adriatico

Loreto

MARCHE

Montepulciano

Aquileia: Zona Arqueológica e Basílica Patriar-

NUORO

POTENZA
BASILICATA

Ostuni
Alberobello
Locorotondo

Matera

LECCE

Otranto

Golfo
di Taranto

ORISTANO

SARDEGNA

Castel del Monte
COSENZA

Mare Tirreno

CALABRIA

CAGLIARI

Caminho-de-ferro Récio na Paisagem da Albula e da Bernina
Sacri Monti do Piemonte e da Lombardia

SICILIA
Piazza Armerina: Villa Romana de Casale

Veneza e sua Lagoa

Lago di
Garda

cal

Agrigento: Zona Arqueológica

VENETO

UDINE

Riva del Garda

Varenna

Stresa

FRIULI

TRENTO

Lago di
Como

PIEMONTE

Cerveteri e Tarquinia: Necrópoles Etruscas

BOLZANO

TRENTINO

Obras venezianas de defesa dos séculos XV
a XVII: Stato da Terra – Stato da Mar ocidental
Sítios palafíticos pré-históricos em redor dos
Alpes

Ilhas Eólias: Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli,
Filicudi, Alicudi e Panarea

Dolomitas

Val di Noto: Cidades do Barroco Tardio

Longobardos na Itália. Locais do poder (568774 A.C.)

Siracusa e a Necrópole Rochosa de Pantalica

Pádua: Jardim Botânico

Monte Etna

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Palermo árabe-normanda e as Catedrais de
Cefalù e Monreale

Florestas primárias de faias dos Cárpatos e de
outras regiões da Europa

PALERMO
Salinas de
la Laguna

Marsala

Cefalù

Monreale
Erice

Savoca
Taormina

Segesta

MESSINA
REGGIO
CALABRIA
Forza d’Agrò

ETNA

SICILIA

AGRIGENTO

Piazza
Armerina

CATANIA
SIRACUSA

Noto

Módica

RAGUSA
MARE MEDITERRANEO
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Informações importantes antes de
reservar nossos circuitos Fantasia

Ponto de saída e horário:

Fantasia com saída de Roma do Hotel Massimo D’Azeglio às 7:15

Os tours incluem:

»»Transporte em ônibus Gran Turismo
»» Guia acompanhante em português
»» Hospedagem em hotéis de 4 estrelas ou 3 estrelas de
acordo com sua escolha
»» Refeições como indicado no itinerário (por favor, informe-nos no momento da reserva, em caso de qualquer
alergia ou restrição alimentar)
»» Bilhetes de entrada à área arqueológica de Pompéia
“Sem Fila” (quando indicado no roteiro)
»» Bilhetes de entrada para os Museus do Vaticano e
Basílica de São Pedro “Sem Fila” (quando indicado no
roteiro)
»» Bilhetes de entrada à Basílica de San Marco em Veneza
“Sem Fila” (quando indicado no roteiro)
»»Visitas panorâmicas mencionadas no programa com
guia local (Roma, Florença, Veneza e Pompéia)

Os tours não incluem:

»» Gorjetas de qualquer tipo ou extras de caráter pessoal
»» Bebidas
»» Porteiro
»» Entradas em monumentos ou museus (quando não
mencionado no roteiro)
»»Taxa de hospedagem segundo as indicações de cada
Município
»»Tudo que não esteja expressamente mencionado
como item incluído no programa

Serviços de traslados:

Somente o tour Fantasia 8 Dias/7 Noites inclui o traslado
de chegada e saída

Categorias dos hotéis:

Em Veneza, a diferença entre a Categoria Turista Superior e a 1ra Categoria è devida à localização do hotel. A
1ra Categoria, o hotel está localizado em Veneza ilha e a
Categoria Turista Superior em Veneza Mestre.

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA OS ROTEIROS DE TODOS OS
CIRCUITOS PODEM SER MODIFICADOS OU INVERTIDOS
SEM AVISO PRÉVIO.

Informamos a todos os clientes que as tarifas não incluem as taxas municipais. As taxas deverão ser pagas
em cada cidade pelos passageiros, em dinheiro, diretamente ao hotel. O valor por pessoa/diária varia de acordo
com a categoria do hotel e a cidade.
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Joias da Unesco

todos os preços são por pessoa

A Itália tem 54 atrações na lista do Patrimônio Mundial da
UNESCO. Italia é o 1º país do mundo com o maior número
de patrimônio "cultural".
Estadias em hoteís selecionados e ubicados nos centros
das cidades

Melhor acomodação

Veneza - Hoteís selecionados para os circuitos Fantasia:
1ra Categoria: Hotel Santa Chiara 4*, ubicado em Veneza ilha
Turista Superior: Hotel Delfino 4*, ubicado em Veneza Mestre
Florença - Hotel seleccionado para a 1ra Categoria e Turista Superior: Hotel Raffaello 4*

Estilo Italiano

Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procuram uma verdadeira experiência local.

Melhor relação
qualidade/preço

Os Fantasia são muito acessíveis e oferecem a melhor
relação preço e qualidade.

Em inglês ou português e espanhol

Fantasia opera em inglês e em espanhol/português.

Qualidade da
comida

Prezamos muito pela qualidade da comida servida durante
os tours, queremos sempre dar o melhor para os nossos
clientes.

Guias locais
e tour condutor

Todos os nossos tour líder e guias são profissionais altamente qualificados com muita experiência.

Wi-fi a bordo!

Disponibilizamos para nossos clientes wi-fi a bordo, para
que sempre possam ficar conectados com seus familiares
e amigos.

Conforto durante a
viagem

Há muito espaço para esticar as pernas, nos ônibus Fantasia by Carrani.

Fones de ouvidos

No caso dum grupo multi-idioma, serão oferecidos fones
de ouvido para não incomodar as outras pessoas.

Aviso Importante: em caso de perda ou dano dos fones
de ouvido teremos que cobrar 55 € por dispositivo.

As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem
o serviço e o IVA corrente aplicável.

Tarifas sujetas a alteração:

Todos os tarifas estão sujeitos a alteração automática
sem aviso prévio devido ao aumento do IVA, taxas locais
ou taxa de congestionamento de ônibus não comunicadas no momento da liberação deste catálogo.
hospedagem nos hotéis mencionados ou
similar

Política de Cancelamento:

»» Sem custos - até 15 dias antes da data de saída
»»10% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre
entre 14 e7 dias antes da data de saída
»» 25% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre entre 6 e 3 dias antes da data de saída
»» 50% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre entre 48h e 24h antes da data de saída
»»100% do valor total da viagem se o cancelamento ocorre 24h antes da data de saída ou no-show
São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira.
Preços e descrições válidas salvo erros tipográficos
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Porque os nossos Circuitos Fantasia são
únicos e adorados pelos clientes?
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ÍNDICE DOS ROTEIROS

Fantasia 4 dias / 3 noites
ROMA > VENEZA | 3 REFEIÇÕES
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza

8

Fantasia 5 dias / 4 noites
ROMA > ROMA | 4 REFEIÇÕES
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >
Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) > Roma

10

Fantasia 8 dias / 7 noites
ROMA > ROMA | 4 REFEIÇÕES
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >
Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) > Roma

12

Fantasia 10 dias / 9 noites
ROMA > ROMA | 6 REFEIÇÕES
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >
Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles >
Pompéia > Sorrento > Roma

14

Fantasia 11 dias / 10 noites
ROMA > ROMA | 7 REFEIÇÕES
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >
Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles >
Pompéia > Sorrento > Roma

16

Fantasia 12 dias / 11 noites
ROMA > PALERMO | 16 REFEIÇÕES
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Palermo > Monreale >
Segesta > Trapani > Agrigento > Piazza Armerina > Catania > Etna >
Taormina > Siracusa > Noto > Messina > Cefalù > Palermo
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18

Modalidade de trabalho

20

Contate-nos

21
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MEDIA TEMPORADA
DEZEMBRO

23

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

4 DIAS / 3 NOITES

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 585,00

DBL/TPL

€ 668,00

SUP SGL

€ 199,00

SUP SGL

€ 224,00

Roma · Veneza

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza

· 3 Refeições ·

SGL

€ 50,00

DBL

€ 25,00

TPL

€ 17,00

BAIXA TEMPORADA
NOVEMBRO

4

DEZEMBRO

9

11

JANEIRO

13

27

FEVEREIRO

10

24

MARÇO

9

16

18
Florença

23 30*

SOMENTE COM CARRANI

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 532,00

DBL/TPL

€ 597,00

SUP SGL

€ 188,00

SUP SGL

€ 210,00

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

SGL

€ 50,00

DBL

€ 25,00

TPL

€ 17,00

OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

»»Almoço na praça Santa Croce, no coraçao de Florença

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

ROTEIRO

*A saida do dia 30 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior

HOTEÍS
CIDADE

TURISTA SUPERIOR

1RA CATEGORIA
VENEZA ILHA

FLORENÇA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENEZA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

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

DIA 1
Roma · Assis · Siena · Florença (J)
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada
e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras
de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não
incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte
a sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter
uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo,
onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel,
jantar e hospedagem.
DIA 2
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica
a transição da arte de Florença do medieval ao Renasci(C) Café da manhã		
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Golfo
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EMILIA
ROMAGNA

GÊNOVA

(A) Almoço		

DIA 4
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços.
Você pode optar por uma extensão em Veneza ou para
outros locais como por exemplo, Milão, Como ou a região
do Lagos do Norte.

UDINE

Riva del Garda

Varenna

Stresa

DIA 3
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e

Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos
monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma.
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada
em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas
obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e
do ocidente. Jantar e hospedagem.

FRIULI

TRENTO

Lago di
Como

mento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo
da riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII
e XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada
por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo,
edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de
Santa Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço em um típico restaurante toscano
em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma
visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu
conservar numerosas provas do seu passado grandioso
de antiga República Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como
“Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a
Torre inclinada e retorno a Florença. Hospedagem.

BOLZANO

TRENTINO

Siena
Lago
Maggiore

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

FLORENÇA
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8
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LAZIO
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MEDIA TEMPORADA
DEZEMBRO

23

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

5 DIAS / 4 NOITES

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 599,00

DBL/TPL

€ 812,00

SUP SGL

€ 201,00

SUP SGL

€ 246,00

Roma · Roma

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
dos Vinhos (Montepulciano) > Roma

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

· 4 Refeições ·
BAIXA TEMPORADA
NOVEMBRO
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23 30*

SOMENTE COM CARRANI

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 576,00

DBL/TPL

€ 745,00

SUP SGL

€ 195,00

SUP SGL

€ 235,00

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

M FILA!
SE

S. MARCO

OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

»» Almoço na praça Santa Croce, no coração de Florença
»»Almoço típico toscano em Montepulciano

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

ROTEIRO

*A saida do dia 30 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior

HOTEÍS
CIDADE

TURISTA SUPERIOR

1RA CATEGORIA
VENEZA ILHA

FLORENÇA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENEZA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
»»Todos os preços são por pessoa
»»Hospedagem gratuita para crianças até 6 anos dividindo o quarto com os pais
»»Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
»»Bebidas não incluídas
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DIA 2
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério,
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze
(entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Mi-

chelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da
cidade. Almoço em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a
Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar
numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da
Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos
Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e
retorno a Florença. Hospedagem.
DIA 3
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos
monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma.
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras
de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do oci-

dente. Jantar e hospedagem.
DIA 4
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até
Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça
San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do
governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos
Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve
detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem.
DIA 5
Veneza · Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a
região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região
caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre
os quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico
que artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval
conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e tavernas da
cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em
Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Almoço em um
restaurante típico incluído! Depois do almoço, tempo livre
durante uma breve parada. À tarde chegada em Roma e
fim dos nossos serviços.

FLORENÇA

(C) Café da manhã		

(J) Jantar

VENEZA
Golfo
di Venezia

Ravenna

SAN
MARINO

ANCONA

Pisa
Siena

(A) Almoço		

TRIESTE

VENETO

EMILIA
ROMAGNA

GÊNOVA

DIA 1
Roma · Assis · Siena · Florença (J)
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e
tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada
de muralhas medievais. Aconselhamos a visita a famosa
Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído).
Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, vamos
para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada
de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças
mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o
“Palio delle Contrade”. Continuaremos

FRIULI

TRENTO

Lago di
Como

Maggiore

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

Assis

MARCHE

Mare Adriatico

Loreto

Montepulciano
UMBRIA

TOSCANA

PESCARA
CORSICA
ABRUZZO

MOLISE

ROMA

San Giovanni
Rotondo

Foggia

LAZIO
CAMPANIA

OLBIA

FANTASIA BT 19/20

SASSARI
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NÁPOLES

VESUVIO

Sorrento Pompéia
Ischia
Amalfi
Capri
Positano

Trani

BARI

Aperitivos italiano: salame, prosciutto di Parma e breadsticks
PUGLIA
Ostuni
Castel
del Monte

POTENZA
BASILICATA

Alberobello
Locorotondo

Matera

LECCE

Montepulciano
FANTASIA BT 19/20

Otranto
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MEDIA TEMPORADA
DEZEMBRO

22

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

8 DIAS / 7 NOITES

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 913,00

DBL/TPL

€ 1.283,00

SUP SGL

€ 417,00

SUP SGL

€ 439,00

Roma · Roma

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região
dos Vinhos (Montepulciano) > Roma

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

· 4 Refeições ·
BAIXA TEMPORADA
3

DEZEMBRO

8

10

JANEIRO

12

26

FEVEREIRO

9

23

MARÇO

8

15

17
Veneza

22 29*
VENEZA ILHA

SUP SGL

DBL/TPL

€ 357,00

SUP SGL

€ 1.168,00
€ 412,00

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

DO IN
LA

AEROPORTO
HOTEL

M FILA!
SE

S. MARCO

M FILA
SE
OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

DIA 1
Roma
Recepção no aeroporto e traslado (INCLUÍDO!) ao hotel.
Chegada ao hotel e hospedagem.

CIDADE

TURISTA SUPERIOR

1RA CATEGORIA
VENEZA ILHA

FLORENÇA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENEZA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

ROME GARDEN 3*

ROMA

SANTA COSTANZA 4*

BETTOJA HOTEL 4*

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

TRENTINO
Lago Basílica de São Pedro
Lago di
Como

Maggiore

Lago Orta
TA di Orta

Stresa

Bellagio
Como

MILÃO

MONTE

Bérgamo
Brescia
LOMBARDIA

Lago di
Garda

Sirmione

TURIM

RIA

FRIULI

TRENTO

UDINE

Riva del Garda

Varenna

Verona

TRIESTE

VENETO

PÁDUA

VENEZA
Golfo
di Venezia

EMILIA
ROMAGNA

BOLONHA

GÊNOVA
Cinque Terre

La Spezia

Mare Ligure

FLORENÇA

DIA 2
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais.
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco,
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre
para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga
a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del
Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no
hotel, jantar e hospedagem.
DIA 3
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério,
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico
de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se
localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço
(C) Café da manhã		

VATICANO

»» Almoço na praça Santa Croce,
no coração de Florença
»»Almoço típico toscano em Montepulciano

em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde
livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas
do seu passado grandioso de antiga República Marinaia e
de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo,
conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se
encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença.
Hospedagem.
DIA 4
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos
monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma.
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de
arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente.
Jantar e hospedagem.
DIA 5
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até
Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça San
Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da
gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do governo
e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem.

(A) Almoço		

DIA 6
Veneza · Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a
região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região
caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os
quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que
artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que
se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para
os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra
o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico
incluído! Depois do almoço, tempo livre durante uma breve
parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.
DIA 7
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada
exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos
museus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do mundo. Uma oportunidade para admirar a Galeria
dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e o quarto de Rafael
concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.
DIA 8
Roma (C)
Café da manhã no hotel e traslado (INCLUÍDO) ao aeroporto. Término dos nossos serviços.

(J) Jantar

Ravenna

SAN
MARINO

ANCONA

Pisa
Siena

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

ROTEIRO

*A saida do dia 29 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior

HOTEÍS

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
!

€ 852,00

UT
/O

DBL/TPL

SOMENTE COM CARRANI

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

TRAS

NOVEMBRO

Assis

MARCHE

Mare Adriatico

Loreto

Montepulciano
UMBRIA

TOSCANA

PESCARA
CORSICA
ABRUZZO

MOLISE

ROMA
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Rotondo

Foggia

LAZIO
CAMPANIA

OLBIA

FANTASIA BT 19/20

SASSARI
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NÁPOLES

VESUVIO

Sorrento Pompéia
Ischia
Amalfi
Capri
Positano

Trani

BARI

Pádua

Florença
PUGLIA
Castel
del Monte

POTENZA
BASILICATA

Ostuni
Alberobello
Locorotondo

Matera

LECCE

FANTASIA BT 19/20

Otranto
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MEDIA TEMPORADA
DEZEMBRO

22

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

10 DIAS / 9 NOITES

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 1.358,00

DBL/TPL

€ 1.740,00

SUP SGL

€ 535,00

SUP SGL

€ 635,00

Roma · Roma

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região dos
Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

· 6 Refeições ·
BAIXA TEMPORADA
NOVEMBRO

3

DEZEMBRO

8

10

JANEIRO

12

26

FEVEREIRO

9

23

MARÇO

8

15

17
Assis

22 29*
VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 1.654,00

SUP SGL

€ 483,00

SUP SGL

€ 541,00

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

*A saida do dia 29 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior e
somente para essa saida ofrecemos um upgrade! Disfrute duma Visita de Capri e
a Gruta Azul saindo de Sorrento!

HOTEÍS
CIDADE

TURISTA SUPERIOR

1RA CATEGORIA
VENEZA ILHA

FLORENÇA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENEZA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

SORRENTO

ROME GARDEN 3*
SANTA COSTANZA 4*
MICHELANGELO 4*

BETTOJA HOTEL 4*
MICHELANGELO 4*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
BOLZANO

TRENTINO
Lago
Maggiore

Piazza

Lago

Orta

STA di Orta

Bellagio
Como

MILÃO

Bérgamo
Brescia
LOMBARDIA

EMONTE

Lago di
Garda

Sirmione

Verona

TURIM

URIA

UDINE

Florença
Riva del
Garda

Varenna

Stresa

FRIULI

TRENTO

Lago di
ComoSignoria,
della

TRIESTE

VENETO

PÁDUA

VENEZA
Golfo
di Venezia

EMILIA
ROMAGNA

BOLONHA

GÊNOVA

La Spezia

Cinque Terre

Mare Ligure

»»Todos os preços são por pessoa
»»Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
»»Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)

FLORENÇA

Ravenna

SAN
MARINO

ANCONA

Pisa
Siena

Assis

MARCHE

Mare Adriatico

Loreto

UMBRIA

PESCARA
CORSICA
MOLISE

ROMA

Foggia

Ischia
Capri

NUORO

FANTASIA BT 19/20
ORISTANO
SARDEGNA

14

POMPÉIA

VESUVIO

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

DIA 1
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre.
Hospedagem.
DIA 2
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais.
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco,
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre
para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga
a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del
Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no
hotel, jantar e hospedagem.
DIA 3
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério,
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico
de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se
localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço
em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde
livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas
do seu passado grandioso de antiga República Marinaia e
de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo,
conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se
encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença.
Hospedagem.

mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos
monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma.
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de
arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente.
Jantar e hospedagem.
DIA 5
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até
Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça San
Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da
gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do governo
e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem.
DIA 6
Veneza · Toscana - Região dos Vinhos (Montepulciano) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a
região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região
caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os
quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que
artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que
se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para
os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra
o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico
incluído! Depois do almoço, tempo livre durante uma breve
parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

DIA 8
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 pick up nos hoteís e às
7:30 saída de ônibus em direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campania.
Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o
Vomero. Desfrutará das belas vistas sobre o Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa.
Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina.
Descendo para ao Porto de Mergellina, saindo da cidade
em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino
à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios
arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio
Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de
entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas
inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte
Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade
cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como as
pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a
riqueza e prosperidade da cidade. Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e
jantar (não é recomendável traje informal).
DIA 9
Sorrento · Roma (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visitar Sorrento,
sugerimos fazer uma visita opcional a Capri (não incluída).
Seguiremos em ônibus em direção a Roma. Chegada em
Roma e hospedagem no hotel.
DIA 10
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

DIA 7
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada
exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos
museus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do mundo. Uma oportunidade para admirar a Galeria
dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e o quarto de Rafael
concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.

(A) Almoço		

(J) Jantar

BARI
PUGLIA

SASSARI

VATICANO

»» Almoço na praça Santa Croce,
no coração de Florença
»»Almoço típico toscano em Montepulciano
»»Almoço em Pompéia com uma verdadeira
pizza napolitana

Trani

CAMPANIA

Sorrento

M FILA
SE

San Giovanni
Rotondo

LAZIO

NÁPOLES

M FILA
SE

ROTEIRO

(C) Café da manhã		

ABRUZZO

OLBIA

S. MARCO

OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

DIA 4
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-

Montepulciano
TOSCANA

M FILA!
SE

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
!

€ 1.290,00

!

DBL/TPL

ROMA

SOMENTE COM CARRANI

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

Pompéia
Amalfi
Positano

Castel
del Monte

POTENZA
BASILICATA

Ostuni
Alberobello
Locorotondo

Matera

LECCE
Veneza
Golfo
di Taranto

Otranto

Artesanato cerâmica da região de Campania
FANTASIA BT 19/20

15

MEDIA TEMPORADA
DEZEMBRO

22

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

11 DIAS / 10 NOITES

VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 1.615,00

DBL/TPL

€ 1.815,00

SUP SGL

€ 523,00

SUP SGL

€ 617,00

Roma · Roma

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Toscana - Região dos
Vinhos (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

· 7 Refeições ·
BAIXA TEMPORADA
NOVEMBRO

3

DEZEMBRO

8

10

JANEIRO

12

26

FEVEREIRO

9

23

MARÇO

8

15

17
Pompéia

22 29*
VENEZA ILHA

DBL/TPL

€ 1.678,00

SUP SGL

€ 494,00

SUP SGL

€ 582,00

SUPLEMENTO DELUXE COM VISTA CANAL

SGL

€ 100,00

DBL

€ 50,00

TPL

€ 34,00

*A saida do dia 29 de Março é disponível somente na categoria Turista Superior e
somente para essa saida ofrecemos um upgrade! Disfrute duma Visita de Capri e
a Gruta Azul saindo de Sorrento!

HOTEÍS
CIDADE

TURISTA SUPERIOR

1RA CATEGORIA
VENEZA ILHA

FLORENÇA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENEZA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

SORRENTO

ROME GARDEN 3*
SANTA COSTANZA 4*
MICHELANGELO 4*

BETTOJA HOTEL 4*
MICHELANGELO 4*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
BOLZANO

TRENTINO
Lago
Maggiore

Capela

Lago

Orta

STA di Orta

Stresa

Bellagio

MILÃO

Bérgamo
Brescia
LOMBARDIA

EMONTE

Lago di
Garda

Sirmione

Verona

TURIM

URIA

UDINE

Riva del Garda

Varenna

Como

FRIULI

TRENTO

Lago di
Como
Sistina

TRIESTE

VENETO

PÁDUA

VENEZA
Golfo
di Venezia

EMILIA
ROMAGNA

BOLONHA

GÊNOVA

La Spezia

Cinque Terre

Mare Ligure

»»Todos os preços são por pessoa
»»Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
»»Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)

FLORENÇA

Ravenna

SAN
MARINO

ANCONA

Pisa
Siena

Assis

MARCHE

Mare Adriatico

Loreto

UMBRIA

PESCARA
CORSICA
MOLISE

ROMA

Foggia

Ischia
Capri

SASSARI
NUORO

SARDEGNA
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POMPÉIA

VESUVIO

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

DIA 1
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre.
Hospedagem.
DIA 2
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais.
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco,
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre
para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga
a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do mundo: Piazza del
Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no
hotel, jantar e hospedagem.
DIA 3
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério,
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício gótico
de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se
localiza em uma das praças mais antigas da cidade. Almoço
em um típico restaurante toscano em Santa Croce. Tarde
livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa (opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas
do seu passado grandioso de antiga República Marinaia e
de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo,
conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se
encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a Florença.
Hospedagem.

mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos
monumentos medievais e renascentistas, estas praças
são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte
de Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e
da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente
era maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma.
Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em
Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de
arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente.
Jantar e hospedagem.
DIA 5
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até
Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça San
Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo da
gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do governo
e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros
através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem.
DIA 6
Veneza · Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a
região dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região
caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os
quais se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que
artístico: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que
se pode comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para
os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra
o Jazz & Wine Festival. Almoço em um restaurante típico
incluído! Depois do almoço, tempo livre durante uma breve
parada. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.
DIA 7
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 horas para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada
exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior dos
museus, você verá uma das coleções de arte mais importantes do mundo. Uma oportunidade para admirar a Galeria
dos Mapas Geográficos, dos Tapetes e o quarto de Rafael
concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.

(A) Almoço		

DIA 8
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 pick up nos hoteís e às
7:30 saída de ônibus em direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campania.
Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o
Vomero. Desfrutará das belas vistas sobre o Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa.
Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina.
Descendo para ao Porto de Mergellina, saindo da cidade
em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino
à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios
arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio
Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de
entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas
inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte
Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade
cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como as
pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a
riqueza e prosperidade da cidade. Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e
jantar (não é recomendável traje informal).
DIA 9
Sorrento (C, J)
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visitar Sorrento,
sugerimos fazer uma visita opcional a Capri (não incluída).
Jantar e hospedagem no hotel.
DIA 10
Sorrento · Roma (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. À tarde retorno a
Roma. Chegada em Roma e hospedagem no hotel.
DIA 11
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

(J) Jantar

BARI
PUGLIA

Sorrento

VATICANO

»» Almoço na praça Santa Croce,
no coração de Florença
»»Almoço típico toscano em Montepulciano
»»Almoço em Pompéia com uma verdadeira
pizza napolitana

Trani

CAMPANIA

NÁPOLES

M FILA
SE

San Giovanni
Rotondo

LAZIO

OLBIA

M FILA
SE

ROTEIRO

(C) Café da manhã		
ABRUZZO

FANTASIA BT 19/20
ORISTANO

S. MARCO

OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

DIA 4
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-

Montepulciano
TOSCANA

M FILA!
SE

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
!

€ 1.335,00

!

DBL/TPL

ROMA

SOMENTE COM CARRANI

1RA CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

Pompéia
Amalfi
Positano

Castel
del Monte

POTENZA
BASILICATA

Ostuni
Alberobello
Locorotondo

Matera

LECCE
Veneza
Golfo
di Taranto

Otranto

Paisagem da Toscana
FANTASIA BT 19/20
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BAIXA TEMPORADA

12 DIAS / 11 NOITES

NOVEMBRO

14

DEZEMBRO

5

28

JANEIRO

16

23

FEVEREIRO

20

27

MARÇO

13

19

Roma · Palermo

30

1RA CATEGORIA

Roma > Nápoles > > Sorrento > Palermo > Monreale > Segesta > Trapani >
Agrigento > Piazza Armerina > Catania > Etna > Taormina > Siracusa > Noto >
Messina > Cefalù > Palermo

· 16 Refeições ·

SGL

€ 2.457,00

DBL

€ 1.973,00

TPL

€ 1.954,00

HOTEÍS
CIDADE

1RA CATEGORIA

ROMA

BETTOJA HOTEL 4*

SORRENTO

MICHELANGELO 4*

PALERMO

PALAZZO SITANO 4*

M FILA
SE

AGRIGENTO

DELLA VALLE 4*

POMPÉIA

CATANIA

EXCELSIOR MERCURE 4*

Vale dos Templos, Agrigento

FRIULI

TRENTO

UDINE

Riva del Garda

Lago di
Garda

Verona

TRIESTE

VENETO

PÁDUA

VENEZA
Golfo
di Venezia

EMILIA
ROMAGNA

BOLONHA

Ravenna

SAN
MARINO

FLORENÇA

Siena

Assis

ANCONA
Mare Adriatico

Loreto

MARCHE

Montepulciano
UMBRIA

TOSCANA

PESCARA

Siracusa
ABRUZZO

MOLISE

ROMA

San Giovanni
Rotondo

Foggia

LAZIO

BARI
PUGLIA

NÁPOLES

Castel
del Monte

VESUVIO

Sorrento Pompéia
Ischia
Amalfi
Capri
Positano

POTENZA
BASILICATA

Ostuni
Alberobello
Locorotondo

Matera

LECCE

Otranto

CALABRIA

Salinas de
la Laguna

Marsala

Cefalù

Monreale
Erice

Savoca
Taormina

Segesta

DIA 1
Roma
Llegada en Hoteís por cuenta de los pax, día libre. Alojamiento en Hoteís .
DIA 2
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 pick up nos hoteís e às
7:30 saída de ônibus em direção ao sul percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campania.
Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o
Vomero. Desfrutará das belas vistas sobre o Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa.
Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para Mergellina.
Descendo para ao Porto de Mergellina, saindo da cidade
em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino
à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios
arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio
Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de
entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas
inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os
dias trágicos de 79 d.C., quando houve a erupção do Monte
Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade
cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como as
pessoas viviam naquele tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a
riqueza e prosperidade da cidade. Ao final da visita, seguiremos ao longo da costa, até Sorrento para hospedagem e
jantar (não é recomendável traje informal).

DIA 6
Palermo · Monreale · Palermo (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Monreale
para visitar a magnifica Catedral árabe-normanda, com seus
mosaicos e o maravilhoso Claustro dos Benedetino. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, que inclui a Capela Palatina
no Palazzo Real. Almoço no hotel. Tarde livre. Sugestão fazer
uma excursão opcional para Erice (o pagamento deverá ser
feito no local. Tour operado com um mínimo de participantes), pequena aldeia medieval na província de Trapani. Jantar
e hospedagem no hotel.
DIA 7
Palermo · Segesta · Trapani · Agrigento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Segesta e visita ao
Templo Dórico, incrivelmente conservado, situado em meio
a uma área verde. Passaremos pelas salinas de Trapani.
Chegada em Selinunte onde poderão saborear um delicioso
almoço em uma fazenda típica que produz azeite caseiro. À
tarde, saída para Agrigento e visita ao Vale dos Templos, um
dos maiores tesouros da arqueologia grega na Itália. Jantar
e hospedagem no hotel.
DIA 8
Agrigento · Piazza Armerina · Catania (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Piazza Armerina, onde
visitaremos a esplêndida Villa Romana del Casale, essa majestosa mansão guarda uma bela coleção de mosaico preservados que se estende por 3.500 m2. O almoço será em
um restaurante típico da região. Continuaremos até Catania,
faremos uma parada em um café no centro cidade para conhecer os produtos locais da região e dar um passeio a pé
pelo centro. Esta cidade, é uma das mais importante da costa leste, as suas casas apresentam uma característica única,
são feitas com pedras vulcânicas do Etna. Chegada no hotel,
jantar e hospedagem.

e romântica, chamada de perola do mar Jônico. Tempo livre
para visitar o teatro Greco com uma esplêndida vista para
o Monte Etna e o Mar Jônico. Sugerimos um passeio pelo
centro da cidade, antes de retornar para o nosso hotel em
Catania. Jantar e hospedagem.
DIA 10
Catania · Siracusa (com almoço num restaurante
tipico) · Noto · Catania (C, A, J)
Café da manhã no hotel e saída para Siracusa, uma das mais
belas cidades fundadas pelos gregos, visita guiada pela cidade, com seu parque arqueológico, onde podemos admirar
o teatro Greco, Latoma del Paradiso e a Cave da Orelha de
Dionísio. Almoço em um restaurante típico siciliano. À tarde
seguiremos para Noto, de grande influência barroca, visitaremos a Catedral que foi restaurada a pouco tempo. Retorno
em Catania. Jantar e hospedagem.
DIA 11
Catania · Messina · Cefalù (com almoço num restaurante local) · Palermo (C, A, J)
Café da manhã no hotel e saída para Messina, faremos uma
visita panorâmica da cidade, vocês poderão apreciar uma
vista deslumbrante do mar que separa a ilha da Sicília do resto do continente. Seguiremos para Cefalù, almoço em um
restaurante local, esta linda vila de marinheiros a beira mar,
é uma aldeia popular por sua imponente Catedral normanda,
fundada no 1131 por Roger II. Tempo livre para aproveitar e
caminhar pelas ruas do centro histórico, cheio de restaurante e lojas. Seguiremos para Palermo. Jantar e hospedagem.
DIA 12
Palermo (C)
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços.

DIA 9
Catania · Etna (com almoço numa fazenda) · Taormina · Catania (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Se as condições climáticas permitirem, excursão para o Monte Etna, o vulcão ativo mais
alto da Europa (3.345 m). O ônibus nos acompanhará até o
“Rifugio Sapienza” 1.800 m. O Parque do Etna possui uma
variada fauna e flora, visitaremos as Crateras do Monte Silvestri. Seguiremos para o almoço que será servido em uma
fazenda onde vamos saborear os pratos típicos sicilianos.
Após o almoço saída para Taormina: uma cidade lindíssima

(A) Almoço		

(J) Jantar

MESSINA
REGGIO
CALABRIA
Forza d’Agrò

ETNA

SICILIA

AGRIGENTO

Piazza
Armerina

CATANIA
SIRACUSA

Noto

Módica

RAGUSA
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D

ROTEIRO

(C) Café da manhã		

PALERMO

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

DIA 5
Palermo (J)
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Jantar.
Hospedagem.

COSENZA

Mare Tirreno

SICÍLIA

DIA 4
Sorrento · Palermo (noite à bordo no ferry boat) (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. À tarde saída em ônibus em direção ao porto de Nápoles e embarque no cruzeiro
(ferry boat) Tirrenia/Snav com destino a Palermo. Noite à
bordo (sem jantar e sem café da manhã).

Golfo
di Taranto

»»Almoço em Pompéia com uma verdadeira pizza napolitana
»»Almoço em uma fazenda com degustação de azeite de oliva
»»Degustação de pratos típicos sicilianos aos pés do monte Etna
»»Almoço em um restaurante local em Siracusa e Cefalù

CUBRA
ES

DIA 3
Sorrento (C, J)
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visitar Sorrento,
sugerimos fazer uma visita opcional a Capri (não incluída).
Jantar e hospedagem no hotel.

Trani

CAMPANIA

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

A

BOLZANO

ENTINO

irmione

»»Todos os preços são por pessoa
»»Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
»»Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)
»»Suplemento entradas € 69,00 por pax (valor net) inclui:
Palermo: Capela Palatina
Monreale: Claustro
Segesta: Templo Dórico
Agrigento: Vale dos Templos
Piazza Armerina: Villa Romana do Casale
Siracusa: Área Arqueológica

!

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

SOMENTE COM CARRANI

MARE MEDITERRANEO
18

Auténtica pizza napolitana

Etna
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Carrani Tours
propõe varias
e ampalas
ofertas para
toda a Itália

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

COMPANY

SALES,
PRODUCT
AND HOTEL
CONTRACTS

Historia
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.

INCOMING
DEPARTMENT

Nossos Serviços:
•Especialista em viagem FIT e 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).
FANTASIA BT 19/20
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O nosso equipo fica a
disposição para encontrar
a melhor opção

ESCORTED TOURS
DEPARTAMENT

President
& Owner

Paolo
Delfini

General
Manager

Chiara
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

Sales
Manager

Zena
Batocchi

batocchi.z@carrani.com

Product
Manager

Letizia
Cicconetti

cicconetti.l@carrani.com

Hotel Contracts
Manager

Simona
Fulgenzi

fulgenzi.s@carrani.com

FIT Bookings
Manager &
Customer Care

Rosanna
Mandina

mandina.r@carrani.com

Reservations

incoming@carrani.com

Fantasia
Escorted Tours

Víctor Xavier
Menéndez

fantasia@carrani.com

FIT Quotes

quo@carrani.com

Giusi
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

Reservations

groups@carrani.com

Accounting
Manager

Paolo
Salvati

salvati.p@carrani.com

Web &
New Technologies

Martín
Tártara

tartara.m@carrani.com

PREMIUM
TRAVELLERS

GROUPS
DEPARTMENT

ACCOUNTING
DEPARTMENT

COMMUNICATION
& MEDIA
DEPARTMENT

Groups
Manager
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BAIXA TEMPORADA 19/20

PORTUGUÊS

Descubra novas ideias para suas
viagens. Dê uma olhada também
para o nosso Fantasia e Minitours

