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BAIXA TEMPORADA 18/19 

Pacotes de varios dias para 
viajantes independentes com 
alguns dias disponiveis para 
visitar a Itália. Os pacotes in-
cluem transporte com trens 
de alta velocidade ou trans-
porte em onibus de luxo, com 
reservas em hoteis centrais e 
seletivos incluindo uma com-
binaçao entre serviços priva-
dos e regulares.

PACOTES FIT COM EXCELENTE VALOR 

PORTUGUÊS



 

Porque nossos Minitours 
são “Bestsellers”?

ANOTAÇÕES IMPORTANTES:
• Sempre se recomenda aos srs. Passageiros que, quando cheguem em 
Roma, entrem em contacto com nossos escritórios para confirmar to-
dos os horários de saídas dos hotéis e saída da viagem.

• Durante a viagem ao sul, é obrigatório levar uma bolsa de mão por 
pessoa. As constantes trocas dos meios de transporte e as caracte-
rísticas dos mesmos, provocam muitas dificuldades no manejo, assim 
como riscos de perda ou dano. Caso não sejam seguidas estas ins-
trucções, não nos responsabilizamos pela bagagem. Eventualmente, 
se os clientes viajarem com malas serão cobrados gastos adicionais 
por conta dos mesmos.

• Durante a estadia em Sorrento, quando estão previstos jantares, reco-
mendamos que avisem aos seus clientes que o uso calças compridas 
é OBRIGATÓRIO.

• Recordamos que os horários de partidas nos hotéis são APROXIMA-
DOS, com uma variação de +/- 20 minutos.

SUPLEMENTOS E OBSERVAÇÕES:
• Suplemento em Florença e Veneza durante as feiras ou eventos parti-
culares (no momento da reserva, com base á politica de cancelamento 
e ao hotel confirmado, se necessário, informaremos o montante a ser 
pago).

• Em Florença, Veneza e Pisa as visitas regulares serão garantidas em 
língua espanhola somente com um mínimo de pax.

• Os bilhetes não são incluídos se não for devidamente indicado no que 
está incluído.

• Política de cancelamento: informaremos no momento da reconfirma-
ção.

TAÇA DA CIDADE:
Tomem nota: as tarifas não incluem taxas locais das cidades como 
Roma, Florença, Veneza, etc. La taxa será paga pelos clientes a saída o 
chegada do hotel. O valor por pessoa/diária cambia segundo a catego-
ria do hotel e cidade.

TODAS AS TARIFAS SÃO POR PESSOA
As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem o serviço e o 
IVA corrente aplicável. Todos os preços estão sujeitos a alteração au-
tomática 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 EM HOTÉIS DA LISTA OU SIMILARES

PENALIDADES:
• Até 15 dias antes da data de partida sem gastos
• De 14 dias até 7 dias antes da data da partida 25%
• De 6 dias até 4 dias antes da data da partida 50%
• De 3 dias ou no show 100%

São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira.

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

Informações úteis 
antes de reservar 
nossos Minitours

Melhor relação 
qualidade/preço 

Os Minitours têm tarifas acessíveís.

Guias Locaís  
e Tour Escorts  
Expertos

Todos os nossos tour liders são 
experienciados e amigaveís.

Estilo Italiano
Desenvolvido por Italianos para os 
passageiros que procuram experiências 
únicas em suas viagens.

Fácial e com muitas 
alternativas

Pacotes FIT com ampla variedade de datas. 
Suas reservas uma Saída e a Carrani faz o 
restante: a disponibilidade, a operação e os 
serviços.

Preço Garantido
Nosso departamento de contratações fez o 
seu melhor e nos oferece tarifa garantidas e 
sem surpresas.

Hospedagem sele-
cionada e central

Os hotéis incluídos nos Minitours 
são cuidadosamente selecionados e 
continuamente monitorados para garantir 
o estandar de qualidade “Carrani”.
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Índice dos Tours

Limoncello
2 DIAS / 1 NOITE [2 Refeiçoes] 

Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma
6

Dolce Vita
3 DIAS / 2 NOITES [3 Refeiçoes] 

Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma
8

Cinque Terre
3 DIAS / 2 NOITES [2 Refeiçoes] 

La Spezia > Cinque Terre > La Spezia
10

Maravilhosa Amalfi
3 DIAS / 2 NOITES [1 Refeição] 

Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Roma
12

Costa Bonita 
5 DIAS / 4 NOITES [3 Refeiçoes]

Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Amalfi > Roma
14

Dante 
3 DIAS / 2 NOITES [1 Refeição] 

Roma > Florença > Pisa > Roma
16

Casanova Break
3 DIAS / 2 NOITES  

Veneza > Veneza
18

Tour Espiritual 
3 DIAS / 2 NOITES  

Roma > Foggia > São Giovanni Rotondo > Roma
20

Modalidade de trabalho 22

Contactos 23
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LIMONCELLO 
2 Dias / 1 Noite
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma

DIA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPÉIA > SORRENTO

Deixando a Auto-estrada do Sol, cruzaremos as regiões de Lazio e da Cam-
pania. 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 abaixo. Tempo para tirar umas fotos e depois vol-
tar 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 Pom-
péia, onde degustaras uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, en-
trarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Pa-
trimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada 
Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas de Pompéia, viajando no 
tempo para os dias trágicos em 79 d.C., quando o silêncioso Monte Vesúvio, 
de repente se eruptou, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vul-
cânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até 
os nossos dias. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, 
visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testimunham 
riqueza e prósperida da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao longo da 
costa de Sorrento, chegando em Sorrento para o hospedagem e jantar (não 
é recomendável traje informal).

DIA 2 
SORRENTO > ROMA

Depois do café da manhã, tempo livre à sua disposição para fazer compras 
ou atividades. Se você quiser, você pode optar por uma visita à ilha de Capri 
ou fazer uma excursão na Costa Amalfitana (não incluída). Partida na tarde 
para regressar a Roma.

+2 REFEIÇOES ROMA > ROMA 

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 31/03/2019
TODOS OS DIAS 
EXCETO 24/25/31 DEZEMBRO E 1 JANEIRO

SAÍDAS

-Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem prévio aviso.
-Permitido somente 1 mala por pessoa.
-Preço valido para um máximo de 2 quartos.

NOTAS

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

1A CATEGORIA

DBL / TPL € 359,00

SUP SGL € 58,00  
(NÃO COMISSIONÁVEL)

HOTEÍS 

CIDADE 1A CATEGORIA

SORRENTO MICHELANGELO 4

 >Transporte
 >Guia acompanhante durante o primeiro e último dia (inglês e espanhol 

todos os dias, alemão os sábados e domingos)
 >Guia profissional (inglês e espanhol todos os dias, alemão os sábados e 

domingos)
 >Fones de ouvido em Pompéia
 >Bilhetes de entrada em Pompéia (Sem Fila)
 >Assistente em Sorrento durante a estadia
 >1 noite de acomodação em hotel 4* (apartamento standard)
 >1 almoço (com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída) e  

1 jantar (não é recomendável traje informal)
 >Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia em italiano, francês, alemão 

(de segundas-feira a sextas-feira), português, chinês, russo e japonês

INCLUI
ROTEIRO

ABRUZOS
MOLISE

MARCAS

CAMPÂNIA

SICÍLIA

CALÁBRIA

BASILICATA

APÚLIA

ÚMBRIA

LÁCIO

TOSCANA

LIGÚRIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VÊNETO

TRENTINO

FRIULI

EMÍLIA
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CORSICA

SARDENHA
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Lago 
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NÁPOLES
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CAGLIARI
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GÊNOVA

TURIM

MILÃO VENEZA
PÁDUA

TRENTO UDINE

TRIESTE

BOLZANO
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PALERMO

TRAPANI

AGRIGENTO
RAGUSA SIRACUSA

CATANIA

REGGIO 
CALABRIA

MESSINA

COSENZA

POTENZA
LECCE

BARI

PESCARA

ANCONA

ETNA

VESÚVIO

Mar Jônico

Mar Tirreno

Mar Adriático

Golfo de
Veneza

Mar Lígure

Taranto
Gulf

MAR MEDITERRÂNEO
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DOLCE VITA 
3 Dias / 2 Noites
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma

DIA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPÉIA > SORRENTO

Deixando a Auto-estrada do Sol, cruzaremos as regiões de Lazio e da Campa-
nia. Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Des-
frutará das belas vistas sobre o Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, 
Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar umas fotos e depois voltar para 
Mergellina. Descendo para ao Porto de Mergellina, saindo da cidade em dire-
ção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde 
degustaras 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 de Pompéia, viajando no tempo para os dias 
trágicos em 79 d.C., quando o silêncioso Monte Vesúvio, de repente se erup-
tou, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e ga-
ses venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os nossos dias. Você vai 
aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” 
da época, afrescos e mosaicos que testimunham riqueza e prósperida da cida-
de. Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa de Sorrento, chegando 
em Sorrento para o hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal).

DIA 2 
SORRENTO 

Depois do café da manhã, tempo livre à sua disposição para fazer compras ou 
atividades. Se você quiser, você pode optar por uma visita à ilha de Capri ou 
fazer uma excursão na Costa Amalfitana (não incluída). Acomodação e jantar 
no hotel.

DIA 3 
SORRENTO > ROMA

Café da manhã no hotel e tempo livre. Partida na tarde para regressar a Roma.

+3 REFEIÇOES ROMA > ROMA 

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 31/03/2019
TODOS OS DIAS 
EXCETO 23/25/30 DEZEMBRO E 1 JANEIRO

SAÍDA DO 31 DEZEMBRO 2018 COM UM SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO  
DE € 324,00 POR PESSOA PARA O JANTAR DE FIM DE ANO

SAÍDAS

-Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem prévio aviso.
-Permitido somente 1 mala por pessoa.
-Preço valido para um máximo de 2 quartos.

NOTAS

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

1A CATEGORIA

DBL / TPL € 473,00

SUP SGL € 109,00  
(NÃO COMISSIONÁVEL)

HOTEÍS 

CIDADE 1A CATEGORIA

SORRENTO MICHELANGELO 4

 >Transporte
 >Guia acompanhante durante o primeiro e último dia (inglês e espanhol 

todos os dias, alemão os sábados e domingos)
 >Guia profissional (inglês e espanhol todos os dias, alemão os sábados e 

domingos)
 >Fones de ouvido em Pompéia
 >Bilhetes de entrada em Pompéia (Sem Fila)
 >Assistente em Sorrento durante a estadia
 >2 noites de acomodação em hotel 4* (apartamento standard)
 >1 almoço (com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída) e  

2 jantares (não é recomendável traje informal)
 >Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia em italiano, francês, alemão 

(de segundas-feira a sextas-feira), português, chinês, russo e japonês

INCLUI

ROTEIRO
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CINQUE TERRE 
3 Dias / 2 Noites
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia

DIA 1 
LA SPEZIA

Chegada por conta propria no hotel. Jantar (bebidas incluídas) e hospedagem.

DIA 2 
LA SPEZIA 

Café da manhã no hotel. Utiliza o cartão “Cinque Terre Card” para descobrir 
estas cinco pequenas vilas. Jantar (bebidas incluídas) e hospedagem.

DIA 3 
LA SPEZIA

Café da manhã no hotel. Fim dos serviços.

+2 REFEIÇOES LA SPEZIA > LA SPEZIA 

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 30/03/2019
TODOS OS DIAS 
NÃO OPERA: --TBA--

SAÍDAS

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

1A CATEGORIA

SGL € 398,00

DBL € 308,00 

TPL € 240,00

HOTEÍS 

CIDADE 1A CATEGORIA

LA SPEZIA NH LA SPEZIA 4

CDH LA SPEZIA 4

> 2 noites em La Spezia
> 2 jantares
> “Cinque Terre” Card:

Acesso e uso de viagens ilimitadas nos trens no tramo La Spezia/Levanto 
e viceversa
Uso dos buses ecologicos dentre das 5 aldeias
Uso do Centro Educativo da Torre Guardiola acesso a todos
Os camino pedestres e naturalisticos, assim como o acesso ao pontos de 
bird watching e jardins botânicos
Uma mapa extensica com detalhes horarios do sbarco e resume dos 
produco tipicos certificados por o Parque Nacional

INCLUI

ROTEIRO

UM OÁSIS DE NATUREZA E PERFUMES

As Cinque Terre são uma das zonas mais incontaminadas do Mediterraneo e 
uma das áreas mais ampla na região Liguria. Representam um reinho natural de 
essências selvagens que conseguiram durar até hoje em dia.

Visitar as “Cinque Terre” significa visitar as cinco aldeias suspendidas en-
tre terra e mar, encaixadas em penhascos e rodeiadas por verde colinas. 
Significa conhocer a historia de gente que, ao longo dos seculos, têm lu-
tado contra as dificultades do terreno e da natureza. Significa conhocer 
uma cultura milenaria imprima em suas muralhas de pedra secas e seus 
vinhedos, a vida dos pescadores nos seus camino. Os visitantes poderão 
eligir entre uma excursão na colina ou nas aguas do mar, uma passeios 
nas ruas angustas (chamadas “carruggi”) ou um passeio em barco, entre 
uma visita ao santuario ou uma comida a base de pescados. As Cinque 
Terre são um cenário unico ao mundo, onde a gente e a natureza vivem em 
harmonia desde o inicio do tempo.



 

HOTEÍS 

CIDADE CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

AMALFI FONTANA 3 MIRAMALFI 4

LIDO MARE 3
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MARAVILHOSA 
AMALFI 
3 Dias / 2 Noites
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Roma

DIA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPÉIA > AMALFI

Saída às 6:45 horas aproximadamente (nosso tour regular n° 13). Partindo de 
Roma e percorrendo a “Estrada do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio 
e da 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 abaixo. Tempo para tirar umas fotos e de-
pois 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 degustaras uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Pa-
trimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada 
Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas de Pompéia, viajando no 
tempo para os dias trágicos em 79 d.C., quando o silêncioso Monte Vesúvio, de 
repente se eruptou, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas 
mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os nossos 
dias. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando 
casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testimunham riqueza e 
prósperida da cidade. Depois da visita, continuaremos para Amalfi com tras-
lado privado. Hospedagem.

DIA 2 
AMALFI 

Tempo livre para descobrir as magníficas belezas desta maravilhosa localida-
de costeira e mergulhar em suas águas cristalinas. Hospedagem.

DIA 3 
AMALFI > ROMA

Café da manhã no hotel. Manhã livre. Pela tarde, às 15:00 horas aproximada-
mente, traslado a Pompéia e início da nossa viagem de retorno a Roma. Che-
gada a Roma prevista para às 21:00 horas, dependendo do trânsito.

+1 REFEIÇÃO ROMA > ROMA 

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 30/03/2019
TODOS OS DIAS 
EXCETO 23/25/29/30/31 DEZEMBRO E 1 JANEIRO

SAÍDAS

 >Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma 
verdadeira pizza napolitana (uma bebida incluída - nosso tour n° 13)

 >2 noites em Amalfi BB
 >Assistente na Costa Amalfitana durante a estadia
 >Traslados privado de ida e volta Pompéia / hotel em Amalfi
 >Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante

INCLUI

ROTEIRO

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SGL € 545,00 € 753,00

DBL € 367,00 € 499,00 

TPL € 304,00 € 426,00

SUPLEMENTO POR PESSOA PARA AS SAÍDAS  
DO 26, 27, 28 DEZEMBRO 2018 E 2 JANEIRO 2019

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SGL € 67,00 € 309,00

DBL € 78,00 € 274,00 

TPL € 37,00 € 248,00



 

COSTA BONITA
5 Dias / 4 Noites
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Amalfi > 
Roma

DIA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPÉIA > SORRENTO

Saída às 6:45 horas aproximadamente (nosso tour regular n° 13). Partindo de 
Roma e percorrendo a “Estrada do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio 
e da 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 abaixo. Tempo para tirar umas fotos e de-
pois 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 degustaras uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Pa-
trimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada 
Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas de Pompéia, viajando no 
tempo para os dias trágicos em 79 d.C., quando o silêncioso Monte Vesúvio, de 
repente se eruptou, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas 
mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os nossos 
dias. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando 
casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testimunham riqueza e 
prósperida da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa de 
Sorrento, chegando em Sorrento para o hospedagem e jantar (não é recomen-
dável traje informal).

DIA 2 
SORRENTO 

Depois do café da manhã, tempo livre à sua disposição para fazer compras ou 
atividades. Se você quiser, você pode optar por uma visita à ilha de Capri ou 
fazer uma excursão na Costa Amalfitana (não incluída). Acomodação e jantar 
no hotel.

DIA 3 
SORRENTO > AMALFI

Café da manhã no hotel. Pela manhã, às 11:00 horas aproximadamente, trasla-
do privado até Amalfi. Hospedagem.

DIA 4 
AMALFI

Tempo livre para descobrir as maravilhosas belezas desta localidade costeira 
ou para mergulhar nas suas águas cristalinas. Hospedagem.

DIA 5 
AMALFI > ROMA

Café da manhã no hotel. Manhã livre. Pela tarde, às 15:00 horas aproximada-
mente, traslado a Pompéia e início da nossa viagem de retorno a Roma. Che-
gada a Roma prevista para às 21:00 horas, dependendo do trânsito.

+3 REFEIÇOESROMA > ROMA 

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 28/03/2019
TODOS OS DIAS 
EXCETO 25/27/28/30/31 DEZEMBRO E 1 JANEIRO

SAÍDAS

ROTEIRO

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SGL € 1.056,00 € 1.280,00

DBL € 728,00 € 882,00 

TPL € 670,00 € 812,00

SUPLEMENTO POR PESSOA PARA AS SAÍDAS  
DO 26 E 29 DEZEMBRO 2018

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SGL € 66,00 € 309,00

DBL € 77,00 € 266,00 

TPL € 35,00 € 273,00

HOTEÍS 

CIDADE CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SORRENTO MICHELANGELO 4 MICHELANGELO 4

AMALFI FONTANA 3 MIRAMALFI 4

LIDO MARE 3
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 >Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma 
verdadeira pizza napolitana (uma bebida incluída - nosso tour n° 13)

 >Traslado desde Pompéia até o hotel em Sorrento
 >2 noites em Sorrento HB
 >2 noites em Amalfi BB
 >Assistente na Costa Amalfitana e Sorrentina durante a estadia
 >Traslado de Sorrento até Amalfi em carro privativo
 >Traslado de Amalfi até Pompéia em carro privativo
 >Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante

INCLUI



 

DANTE
3 Dias / 2 Noites
Roma > Florença > Pisa > Roma

DIA 1 
ROMA > FLORENÇA

Saída do hotel às 6:45 horas aproximadamente e traslado até estação de trem. 
Saída de trem às 7:50 horas com destino Florença. Ao chegar visitaremos o 
Duomo, o Batistério com a famosa Porta de Ouro do Ghiberti, o Campanário 
de Giotto, a Galeria degli Uffizi (visita ao interior Sem Fila) e a Praça della Sig-
noria. Almoço. Tarde livre e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 2 
FLORENÇA > PISA > FLORENÇA 

Café da manhã no hotel. Às 8:15 horas por conta propria, estar no ponto de en-
contro em Piazzale Montelungo para a excursão a Pisa em saída às 8:30 horas. 
Pisa, uma tranquila e agradável cidade, próxima ao mar que soube conservar 
testemunhas do seu grandioso passado. Visita à famosa Praça, conhecida 
também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram: o Batistério (visita 
exterior), o Catedral (visita interior) e a Torre Inclinada (visita exterior). Retorno 
à tarde a Florença. Hospedagem.

DIA 3 
FLORENÇA > ROMA

Café da manhã. Manhã livre para actividades pessoais. À tarde traslado para 
estação de trem com destino Roma. Chegada à estação do trem de Roma Ter-
mini e fim dos nossos serviços.

+1 REFEIÇÃOROMA > ROMA 

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 21/03/2019
TERÇA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS, SÁBADOS 
EXCETO 23, 28, 30 DEZEMBRO E 8, 10, 15, 17 JANEIRO

SAÍDAS

ROTEIRO

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

3* SUPERIOR  4* SUPERIOR

SGL € 470,00 € 569,00

DBL € 369,00 € 428,00 

TPL € 354,00 € 406,00

HOTEÍS

CIDADE 3* SUPERIOR 4* SUPERIOR

FLORENÇA CORONA D’ITALIA 3 DE LA VILLE 4

 >Pick up em Roma e traslado até estação de trem
 >Bilhetes em trem de Alta Velocidade Roma/Florença/Roma em 2a classe
 >Tour em Florença com guia profissional
 >Bilhetes de entrada para a Galeria Uffizi (Sem Fila)
 >Almoço
 >2 noites em Florença BB
 >Excursão regular à Pisa (5 horas e 30 minutos)
 >Pick up em Florença e traslado até estação de trem

INCLUI
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CASANOVA BREAK
3 Dias / 2 Noites
Veneza 

DIA 1 
VENEZA 

Chegada em Veneza por conta própria. Check in no hotel e dia livre. Hospe-
dagem.

DIA 2 
VENEZA 

Café da manhã no hotel e descubra Veneza de gôndola. Estar no ponto de 
encontro às 10:45 na rua Larga Ascensione, em frente ao correio da Piazza 
San Marco, perto do museu Correr. O passeio de gondola começa às 11:00. A 
melhor maneira de apreciar a beleza e a singularidade de uma cidade constru-
ída sobre as águas. Remando pelo Gran Canal e canais menores, você poderá 
admirar os esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns a beira 
das ruas. O passeio em gôndola (máximo 6 personas por gôndola) dura 30 
minutos. O tour termina chegando a estação Bauer. Este passeio é ideal para 
os fotógrafos! Tarde livre à disposição. Hospedagem.

DIA 3 
VENEZA

Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços.

VENEZA > VENEZA 

ROTEIRO

HOTEÍS 

CIDADE CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA

VENEZA CAPRI 3  
(VENEZA ILHA)

CARLTON GRAN CANAL 4 
(VENEZA ILHA)

 >2 noites em Veneza BB
 >Passeio de gôndola em regular, saídas diárias às 11:00 (TA AM não opera 

o dia 25 de Dezembro e em caso de condições climática adversas. Sem guia 
durante o passeio)

INCLUI

PREÇOS ALTA TEMPORADA

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA

SGL € 608,00 € 742,00

DBL € 350,00 € 417,00 

TPL € 308,00 € 364,00

ALTA TEMPORADA 
27/12/2018 - 01/01/2019  
28/02/2019 - 06/03/2019 
TODOS OS DIAS 
EXCETO 30/31 DEZEMBRO 

SAÍDAS

PREÇOS MEDIA TEMPORADA

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA

SGL € 486,00 € 599,00

DBL € 278,00 € 341,00 

TPL € 253,00 € 310,00

MEDIA TEMPORADA 
21/02/2019 - 27/02/2019  
21/03/2019 - 11/04/2019  
TODOS OS DIAS 

SAÍDAS

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA

SGL € 307,00 € 367,00

DBL € 189,00 € 225,00 

TPL € 186,00 € 223,00

BAIXA TEMPORADA 
04/11/2018 - 26/12/2018  
02/01/2019 - 20/02/2019   
07/03/2019 - 20/03/2019
TODOS OS DIAS

SAÍDAS
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TOUR ESPIRITUAL
3 Dias / 2 Noites
Roma > Foggia > São Giovanni Rotondo > Roma

ROMA > ROMA

PREÇOS BAIXA TEMPORADA

CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SGL € 453,00 € 516,00

DBL € 350,00 € 368,00 

TPL € 288,00 € 325,00

HOTEÍS 

CIDADE CATEGORIA TURISTA 1A CATEGORIA STANDARD

SÃO 
GIOVANNI 
ROTONDO

FINI 3  GRAN PARADISO 4

 >2 noites em São Giovanni Rotondo BB  
(Hotel Gran Paradiso 4* / Hotel Fini 3*)

 >Traslados privativo de ida e volta Foggia/São Giovanni Rotondo/Foggia
 >Bilhetes de trem Roma/Foggia e Foggia/Roma em 2ª classe

INCLUI

BAIXA TEMPORADA 
01/11/2018 - 27/02/2019

TODOS OS DIAS

SAÍDAS

DIA 1 
ROMA > SÃO GIOVANNI ROTONDO 

Saída de trem regular de Roma Termini. Ao chegar na estação de Foggia, ha-
verá um motorista a sua espera e traslados até o hotel de São Giovanni Roton-
do, cidade que tornou-se popular pelo Padre Pio (possibilidade de fazer uma 
parada em Monte Sant’Angelo com um suplemento). Alojamento no hotel.

DIA 2 
SÃO GIOVANNI ROTONDO 

Café da manhã no hotel. Dia livre à disposição para visitar São Giovanni Ro-
tondo, onde Padre Pio viveu de 1916 até a sua morte em 23 setembro de 1968. 
A vida de Padre Pio tornou se famosa e misteriosa, devido a presença do mila-
gre do estigma. Este milagre foi reconhecido pelo Papa, depois da aprovação 
de 3 comissões canônicas. Através de um decreto em Dezembro 1998 o Papa 
decidiu acatar a beatificação feita dia 2 Maio 1999. Milhões de pessoas partici-
param da missa realizada em São Pedro dia 26 Fevereiro 2002 para a sua cano-
nização. Em São Giovanni Rotondo você poderá visitar a tumba de Santa Maria 
delle Grazie onde o seu corpo está descansando desde setembro de 2009. A 
sua vida foi dedicada inteiramente ao cumprimentos dos ditames Cristiano, 
fundou o “ Grupo de Oração” realizou um grande projeto construindo a “Casa 
Sollievo della Sofferenza” este hospital moderno se tornou um dos maiores 
hospitais da Europa. Padre Pio, assim como o apostolo Paulo, posicionou a 
santa cruz acima da sua própria vida e do seu apostolato. Sem vaidades, e 
apaixonado pela a vida de Jesus, confirmou-se como a Sua entidade, ofere-
cendo, a sua vida, para a salvação do mundo. Alojamento no hotel.

DIA 3 
SÃO GIOVANNI ROTONDO > ROMA

Café da manhã no hotel. Traslado privativo para Foggia e saída em trem para 
Roma. Fim dos serviços.

ROTEIRO
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INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager & 
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incoming@carrani.com
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Manager

Paolo  
Salvati

salvati.p@carrani.com
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Web & 
New Technologies

Martin  
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tartara.m@carrani.com

Reservations

Groups  
Manager

Giusi  
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT 

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS

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

História

Carrani Tours começa em 1925 com uma 
idéia brilhante do fundador, Benedetto De 
Angelis. A ideia era dar uma estrutura es-
tável 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 Carra-
ni 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 funcio-
nários

Carrani Tours 
propõe varias e 
ampalas ofertas 
para toda a Itália

O nosso equipo 
fica a disposição 
para encontrar a 
melhor opção

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 respondi-
das por nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de solicitação de 
reserva de hotéis, não havendo disponibilidade de vagas no hotel solicitado, confir-
maremos 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).
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Carrani Tours                                                          

Carrani Tours                                                          

BAIXA TEMPORADA 18/19

Nosso produto Fantasia é garantido em 
Português

Saídas regulares garantidas, a melhor manei-
ra 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

tour completo com guia acompanhante 
por toda Itália

PORTUGUÊS

�e Italian Dmc�e Italian Dmc

since
   1925since
   1925

Carrani Tours                                                          

Carrani Tours                                                          

BAIXA TEMPORADA 18/19 PORTUGUÊS

Projete sua jornada italiana que 
liga passeios de cidade por trem

Combine as suas 
pausas italianas

Válido
de 1 Novembro 2018
até 31 Março 2019

BAIXA TEMPORADA 18/19 

PORTUGUÊS

Descubra novas ideias para suas 
viagens. Dê uma olhada no nosso 
Fantasia e Em Trem

minitours
PACOTES FIT COM EXCELENTE VALOR 


