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PACOTES DE 3 NOITES  
EM VENEZA

EVENTO DO CARNAVAL

AULA DE PINTURA  
DE MÁSCARA

PASSEIO ROMÂNTICO DE 
GÔNDOLA PELOS CANAIS 
DE VENEZA

venezaCarnaval 2023

PACOTES EVENTO
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CARNAVAL  
EXTRAVAGANZA 
BAILE DE MÁSCARAS

10 - 13 Fevereiro | 3 Noites
17 - 20 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »O evento de carnaval (conforme itinerário)
 »Aula de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA

SGL € 1.794

DBL € 1.317

TPL € 1.223
SUPLEMENTO POR PESSOA  

ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela * € 402

Categoria verde * € 623

Categoria vermelha * € 790

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

PACOTE 10-13 FEVEREIRO 2023
Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
De 5 a 15 jan: € 530.00 por pessoa neto Carrani
De 16 jan: 100% multa

PACOTE 17-20 FEVEREIRO 2023
Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
De 5 a 22 jan: € 530 por pessoa neto Carrani
De 23 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data SÁBADO 11 Y SÁBADO 18 FEV

Horário 20H30 - 1H00

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

Vivencie o famoso carnaval de Veneza participando de um ma-
ravilhoso grande baile. Você será transportado para uma outra 
época, assista a shows inesperados e torne-se um dançarino 
habilidoso.
Este baile de máscaras com espetáculos e fantasias criados 
apenas para esta ocasião acontece no Ridotto Hall, o coração 
pulsante dos suntuosos carnavais venezianos do século XVIII, 
frequentados por nobres, jogadores e aventureiros da época, 
como Giacomo Casanova.
Os convidados serão recebidos com um delicioso aperitivo, 
seguido de um jantar sentado de quatro pratos, harmonizado 
com vinhos regionais. A opção de menu vegetariano ou de car-
ne pode ser selecionada no momento da reserva. 
Teremos música ao vivo onde os músicos estarão devidamen-
te vestidos com trajes de época e darão o tom da festa com 
interlúdios de canto, balés e fantasias evocativas. 
Teremos professores de dança que estarão orientados os 
convidados a replicarem os passos de minuetos, quadrilhas e 
valsas.
Capacidade máxima do local: 100 pessoas.

HORARIOS DO EVENTO

20H30 Abertura do evento com aperitivo de 
boas-vindas

21H00 Aula de pintura de máscara

1H00 Encerramento da festa

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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MINUETTO 
DINNER & DANCE

11 - 14 Fevereiro | 3 Noites
19 - 22 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »O evento de carnaval (conforme itinerário)
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA

SGL € 1.316

DBL € 954

TPL € 893
SUPLEMENTO POR PESSOA  

ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela * € 402

Categoria verde * € 610

Categoria vermelha * € 762

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

PACOTE 11-14 FEVEREIRO
Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 16 jan: € 350 por pessoa neto Carrani
Del 17 jan: 100% multa

PACOTE 19-22 FEVEREIRO
Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 24 jan: € 350 por pessoa neto Carrani
Del 25 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data DOMINGO 12 E SEGUNDA 20 FEV

Horário 20H00 - 24H00

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

Uma noite para celebrar em grande estilo o carnaval de Vene-
za. Divirta-se dançando com convidados internacionais que se 
encontram todos os anos no magnífico salão Ridotto 
O baile é realizado em um edifício histórico, participar deste 
evento fará com que você faça  uma viagem no tempo, ouvin-
do música barroca, árias líricas e, acima de tudo, se divertindo 
aprendendo os passos básicos das danças de grupo históricas, 
sob a orientação dos professores de dança.
Os convidados serão recebidos com um delicioso aperitivo, 
seguido de um jantar sentado de quatro pratos, harmonizado 
com vinhos regionais. A opção de menu vegetariano ou de car-
ne pode ser selecionada no momento da reserva. 
Capacidade máxima do local: 100 pessoas.

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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SWEET 
VALENTINE

13 - 16 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »O evento de carnaval (conforme itinerário)
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA

SGL € 825

DBL € 576

TPL € 549
SUPLEMENTO POR PESSOA  

ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA

Somente a categoria amarela* € 194

*Os clientes poderão alugar as fantasias da categoria AMARELA no 
mesmo dia do evento, das 11h00 às 19h30. Caso devolvam os trajes 
na manhã seguinte, será cobrado o valor total do aluguel. O preço não 
inclui o aluguel dos acessórios como máscaras, chapéus, perucas e 
capas, que são extras, mas não obrigatórios para entrar na festa.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 18 jan: € 160 por pessoa neto Carrani
Del 19 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data TERÇA 14 FEV

Horário 15H30- 17H30

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

O amor esta no ar e em cada detalhe como na música, 
dançando juntos e no doce sabor do chocolate. No dia de 
“Valentine”  criamos um pacote muito especial realizado no 
Ridotto Hall, o histórico Palazzo Dandolo perto da Praça de 
São Marcos, hoje parte do hotel Monaco, onde os convidados 
irão se deliciar com um chocolate quente e doces de carnaval 
venezianos em um ambiente festivo.
Um conjunto de música barroca acompanhará o Mestre de 
Dança e seu parceiro durante a AULA DE DANÇA. Os convi-
dados aprenderão os passos básicos das danças da época e 
poderão replicá-los facilmente. Não é necessário vir acompa-
nhado nem saber dançar. 
Capacidade máxima do local: 60 pessoas.

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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15 - 18 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »O evento de carnaval (conforme itinerário)
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA
COM EVENTO EN SIDE HALL

SGL € 1.621

DBL € 1.258

TPL € 1.197

SUPLEMENTO POR PESSOA COM EVENTO EN MAIN HALL

€ 374

SUPLEMENTO POR PESSOA  
ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela* € 388

Categoria verde* € 595

Categoria vermelha* € 803

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 20 jan: € 570 por pessoa neto Carrani
Del 21 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

BALLO TIEPOLO 
CARNIVAL GRAND BALL

EVENTO DO CARNAVAL
PISANI MORETTA PALACE 

Data QUINTA 16 FEV

Horário 20H00- 1H30

Endereço
San Polo 2766, water entrance on the 
Grand Canal and street entrance from 
Calle Corner

Dress code Traje de época

O magnífico edifício PISANI MORETTA PALACE abrirá suas 
portas às 19h50. Os convidados serão recebidos com um 
delicioso aperitivo no piso térreo e depois conduzidos ao piso 
nobre para o jantar, onde os salões serão iluminados apenas 
por velas.O MENU DA NOITE será criado pelo nosso chef e 
inspirado no mar e na lagoa veneziana. Se você não come 
peixe, pode selecionar um menu vegetariano ou um jantar à 
base de carne no momento da reserva.  Durante a noite a OR-
QUESTRA CLÁSSICA criará uma atmosfera encantadora junto 
com os cantores de ópera, dançarinos e os vários intérpretes 
que se movimentarão entre as diferentes salas vestindo trajes 
suntuosos criados pelo Atelier Tiepolo. Após o jantar, o GRAND 
BALL começará no térreo. Lá, o Mestre de Dança com seu 
parceiro envolverá convidados em danças históricas, como 
valsas e minuetos, e uma segunda orquestra os acompanhará.  
Durante as danças, os hóspedes podem desfrutar de chocola-
te quente, bolinhos venezianos e Prosecco.
Capacidade máxima do local: 190 pessoas.

HORARIOS DO EVENTO

20H00 Abertura das portas do Palazzo e aperiti-
vo de boas-vindas no piso térreo

20H30 Abertura do andar nobre para o jantar

20H45 Jantar sentado

23H30 Bailes de época e buffet de doces e 
Prosecco no térreo

1H30 Encerramento da festa

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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O PACOTE INCLUI

 »4 noites de hospedagem 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »2 eventos de Carnaval (conforme itinerário)
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA 
COM EVENTO EN SIDE HALL

SGL € 1.746

DBL € 1.438

TPL € 1.410
SUPLEMENTO POR PESSOA  

ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA 
EVENTO SWEET VALENTINE 

Somente a categoria amarela * € 194

*Os clientes poderão alugar as fantasias da categoria AMARELA no 
mesmo dia do evento, das 11h00 às 19h30. Caso devolvam os trajes 
na manhã seguinte, será cobrado o valor total do aluguel. O preço não 
inclui o aluguel dos acessórios como máscaras, chapéus, perucas e 
capas, que são extras, mas não obrigatórios para entrar na festa.

SUPLEMENTO POR PESSOA  
ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA 

EVENTO BALLO TIEPOLO

Categoria amarela * € 388

Categoria verde * € 595

Categoria vermelha * € 803

SUPLEMENTO POR PESSOA PARA EL 
COM EVENTO BALLO TIEPOLO EN MAIN HALL

€ 374

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 18 jan: € 730.00 por pessoa neto Carrani
Del 19 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

SWEET VALENTINE  
& BALLO TIEPOLO 
 CARNIVAL GRAND BALL

13 - 17 Fevereiro | 4 Noites

EVENTO DO CARNAVAL
SWEET VALENTINE:

HOTEL MONACO & GRAND CANAL 

Data TERÇA 14 FEV

Horário 15H30 - 17H30

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

O amor esta no ar e em cada detalhe como na música, 
dançando juntos e no doce sabor do chocolate. No dia de 
“Valentine”  criamos um pacote muito especial realizado no 
Ridotto Hall, o histórico Palazzo Dandolo perto da Praça de 
São Marcos, hoje parte do hotel Monaco, onde os convidados 
irão se deliciar com um chocolate quente e doces de carnaval 
venezianos em um ambiente festivo.
Um conjunto de música barroca acompanhará o Mestre de 
Dança e seu parceiro durante a AULA DE DANÇA. Os convi-
dados aprenderão os passos básicos das danças da época e 
poderão replicá-los facilmente. Não é necessário vir acompa-
nhado nem saber dançar. 
Capacidade máxima do local: 60 pessoas.

EVENTO DO CARNAVAL
BALLO TIEPOLO:  

PISANI MORETTA PALACE 

Data QUINTA 16 FEV

Horário 20H00 - 1H30

Endereço
San Polo 2766, water entrance on the 
Grand Canal and street entrance from 
Calle Corner

Dress code Traje de época

O magnífico edifício PISANI MORETTA PALACE abrirá suas 
portas às 19h50. Os convidados serão recebidos com um 
delicioso aperitivo no piso térreo e depois conduzidos ao piso 
nobre para o jantar, onde os salões serão iluminados apenas 
por velas.
O MENU DA NOITE será criado pelo nosso chef e inspirado 
no mar e na lagoa veneziana. Se você não come peixe, pode 
selecionar um menu vegetariano ou um jantar à base de carne 
no momento da reserva. Durante a noite a ORQUESTRA 
CLÁSSICA criará uma atmosfera encantadora junto com os 
cantores de ópera, dançarinos e os vários intérpretes que se 
movimentarão entre as diferentes salas vestindo trajes suntuo-
sos criados pelo Atelier Tiepolo. Após o jantar, o GRAND BALL 
começará no térreo. Lá, o Mestre de Dança com seu parceiro 
envolverá convidados em danças históricas, como valsas e 
minuetos, e uma segunda orquestra os acompanhará. Durante 
as danças, os hóspedes podem desfrutar de chocolate quente, 
bolinhos venezianos e Prosecco.
Capacidade máxima do local: 190 pessoas.

HORARIOS DO EVENTO

20H00 Abertura das portas do Palazzo e ape-
ritivo de boas-vindas no piso térreo 

20H30 Abertura do andar nobre para o jantar

20H45 Jantar sentado

23H30 Bailes de época e buffet de doces e 
Prosecco no térreo

1H30 Encerramento da festa

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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16 - 19 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »O evento de carnaval (conforme itinerário)
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA

SGL € 1.545

DBL € 1.068

TPL € 974
SUPLEMENTO POR PESSOA  

ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela * € 402

Categoria verde * € 609

Categoria vermelha * € 762

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan

Del 5 al 21 jan: € 350 por pessoa neto Carrani
Del 22 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

MINUETTO 1800 
GALA DINNER AND BALL 
WITH MUSIC FROM 1800

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data SEXTA 17  FEV

Horário 20H00- 24H00 

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

Um baile de máscaras digno de elegância e diversão no magní-
fico Ridotto HAll, uma verdadeira viagem no tempo.  Totalmen-
te ambientado no sec XIX, desde a música até as históricas 
danças. Sob a orientação dos professores de dança você terá 
a oportunidade de aprender minuetos e valsas. 
O evento inclui um aperitivo de boas-vindas e um jantar sen-
tado de quatro pratos acompanhado de vinhos regionais. As 
opções do menu vegetariano ou de carne podem ser selecio-
nadas no momento da reserva.
Capacidade máxima do local: 100 pessoas.

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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DANCING  
CHOCOLATE

18 - 21 Fevereiro | 3 Noites
20 - 23 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »O evento de carnaval (conforme itinerário)
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA

SGL € 1.012

DBL € 649

TPL € 588
SUPLEMENTO POR PESSOA  

ALUGUER DE TRAJE DE ÉPOCA

Somente a categoria amarela* € 222

*Os clientes poderão alugar as fantasias da categoria AMARELA no 
mesmo dia do evento, das 11h00 às 19h30. Caso devolvam os trajes 
na manhã seguinte, será cobrado o valor total do aluguel. O preço não 
inclui o aluguel dos acessórios como máscaras, chapéus, perucas e 
capas, que são extras, mas não obrigatórios para entrar na festa.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

PACOTE 18-21 FEVEREIRO
Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 23 jan: € 130 por pessoa neto Carrani
Del 24 jan: 100% multa

PACOTE 20-23 FEVEREIRO
Cancelacion sem multa: dentro del 4 jan
Del 5 al 25 jan: € 130 por pessoa neto Carrani
Del 26 jan: 100% multa

Política de cancelamento aluguer de traje de época:
Sem multa dentro del 4 jan

DANCING  
CHOCOLATE

18 - 21 Fevereiro | 3 Noites
20 - 23 Fevereiro | 3 Noites

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL SPLENDID VENEZA

Data DOMINGO 19  Y TERÇA 21 FEV

Horário 15H30- 17H30

Endereço San Marco 760, Mercerie

Dress code Traje de época

O doce evento do Carnaval de Veneza em Traje® realizado em 
um típico campiello (pequena praça) - coberto por um telha-
do de vidro - do hotel Splendid Venice. Os convidados irão 
aproveitar de chocolate quente e biscoitos venezianos em um 
ambiente festivo. Um trio clássico acompanhará o Mestre de 
Dança e seu parceiro durante a aula de dança. Os convidados 
aprenderão os passos básicos das danças de época e poderão 
replicá-los facilmente.
Capacidade máxima do local: 40 pessoas.

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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 PACOTES  PACOTES

venezaCarnaval 2023

pacote
PACOTE DE 3 NOITES  
EM VENEZA

AULA DE PINTURA  
DE MÁSCARA

PASSEIO ROMÂNTICO DE 
GÔNDOLA PELOS CANAIS 
DE VENEZA
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 PACOTES  PACOTES

VENEZA  
CARNAVAL 2023

03 - 22 Fevereiro | 3 Noites

O PACOTE INCLUI

 »3 noites de hospedagem  
Hotel Indigo Sant’Elena 4* ou similar
 »Ateliê de pintura de máscara
 »Passeio de gôndola privativo (aproximadamente 35 minutos 
incluindo embarque e desembarque)

PREÇO POR PESSOA

SGL € 647

DBL € 379

TPL € 353
SUPLEMENTO POR PESSOA  

PARA ÀS SAÍDAS DE ÀS QUARTAS E SABADOS 

SGL € 254

DBL € 127

TPL € 89

SUPLEMENTO POR PESSOA  
PARA ÀS SAÍDAS DE ÀS QUINTAS E SEXTAS 

SGL € 508

DBL € 254

TPL € 179

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelacion sem multa: hasta 15 días antes de la salida 

ATELIÊ DE PINTURA DE MÁSCARA - 1 HORA 

Saídas
DIARIA EXCETO DOMINGOS  
ÀS 10H30, 12H00, 15H00, 17H30

Ponto  
de encontro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglês, italiano e francês

Crie sua própria máscara veneziana em nossa oficina de pintura. 
Pinte sua máscara com tinta acrílica, você terá a sua disposição 
uma infinidade de cores diferentes,  os toques finais serão 
feitos com penas, fitas e lantejoulas
Sob a orientação do nosso artista, você escolherá uma máscara 
entre mais de 50 modelos diferentes, todos feitos à mão em 
papel machê e decorará de acordo com diferentes técnicas.
Você será orientado em cada uma das etapas da pintura, incluin-
do o toque final - tintas metálicas douradas e prateadas que 
darão um toque todo especial em sua elegante máscara.
Ao final, você levará para casa sua máscara junto com essa 
experiência maravilhosa.
Pequenos grupos máximo 10 pessoas 

PASSEIO EM GÔNDOLA  
E LAGOA DE VENEZA

Saídas
DIARIA  
DE 11H00 ÀS 18H30

Ponto  
de encontro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo de 4 pessoas por gôndola

Um romântico passeio de gôndola de 35 minutos pelos canais 
característicos de Veneza!
A melhor maneira de apreciar a beleza e a exclusividade de 
uma cidade construída na água é em gôndola! Uma experiên-
cia que você não pode perder! Deslizando pelo Grande Canal 
de Veneza e os canais menores, você será apresentado aos 
esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns que 
alinham as ruas líquidas da cidade. É possível embarcar de 
uma destas seguintes estações de gôndola: Danieli, Dogana 
ou Vallaresso, Bauer. Dependendo do seu hotel, reconfirmare-
mos o ponto de encontro.
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PREÇO NETO POR PESSOA 

€ 530

PREÇO NETO POR PESSOA EVENTO + ALUGUER DE 
POTRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela * € 820

Categoria verde * € 980

Categoria vermelha * € 1.100

HORARIOS DO EVENTO

20H30 Abertura do evento com aperitivo de boas-vindas

21H00 Jantar, entretenimento e danças de grupo de 
época

1H00 Encerramento da festa

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data DOMINGO 12 E SEGUNDA 20 FEV

Horário 20H00 - 24H00 

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

Uma noite para celebrar em grande estilo o carnaval de Vene-
za. Divirta-se dançando com convidados internacionais que se 
encontram todos os anos no magnífico salão Ridotto 
O baile é realizado em um edifício histórico, participar deste 
evento fará com que você faça  uma viagem no tempo, ouvin-
do música barroca, árias líricas e, acima de tudo, se divertindo 
aprendendo os passos básicos das danças de grupo históricas, 
sob a orientação dos professores de dança.
Os convidados serão recebidos com um delicioso aperitivo, 
seguido de um jantar sentado de quatro pratos, harmonizado 
com vinhos regionais. A opção de menu vegetariano ou de car-
ne pode ser selecionada no momento da reserva. 
Capacidade máxima do local: 100 pessoas.

PREÇO NETO POR PESSOA 

€ 350

PREÇO NETO POR PESSOA EVENTO + ALUGUER DE 
POTRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela * € 640

Categoria verde * € 790

Categoria vermelha * € 900

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data SÁBADO 11 Y SÁBADO 18 FEV

Horário 20H30 - 1H00

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

Vivencie o famoso carnaval de Veneza participando de um ma-
ravilhoso grande baile. Você será transportado para uma outra 
época, assista a shows inesperados e torne-se um dançarino 
habilidoso.
Este baile de máscaras com espetáculos e fantasias criados 
apenas para esta ocasião acontece no Ridotto Hall, o coração 
pulsante dos suntuosos carnavais venezianos do século XVIII, 
frequentados por nobres, jogadores e aventureiros da época, 
como Giacomo Casanova.
Os convidados serão recebidos com um delicioso aperitivo, 
seguido de um jantar sentado de quatro pratos, harmonizado 
com vinhos regionais. A opção de menu vegetariano ou de 
carne pode ser selecionada no momento da reserva. 
Teremos música ao vivo onde os músicos estarão devidamen-
te vestidos com trajes de época e darão o tom da festa com 
interlúdios de canto, balés e fantasias evocativas. 
Teremos professores de dança que estarão orientados os 
convidados a replicarem os passos de minuetos, quadrilhas e 
valsas.
Capacidade máxima do local: 100 pessoas.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO EVENTOS  
E ALUGUER DE POTRAJE DE ÉPOCA:

Sem multa  entre el 4 de jan

POLÍTICA DE CANCELAMENTO EVENTOS  
E ALUGUER DE POTRAJE DE ÉPOCA:

Sem multa  entre el 4 de jan

CARNAVAL  
EXTRAVAGANZA 
BAILE DE MÁSCARAS

SÁBADO 11 FEV
SÁBADO 18 FEV

MINUETTO 
DINNER & DANCE

DOMINGO 12 FEV
SEGUNDA -FEIRA 20 FEV
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EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data TERÇA 14 FEV

Horário 15H30- 17H30

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

O amor esta no ar e em cada detalhe como na música, 
dançando juntos e no doce sabor do chocolate. No dia de 
“Valentine”  criamos um pacote muito especial realizado no 
Ridotto Hall, o histórico Palazzo Dandolo perto da Praça de 
São Marcos, hoje parte do hotel Monaco, onde os convidados 
irão se deliciar com um chocolate quente e doces de carnaval 
venezianos em um ambiente festivo.
Um conjunto de música barroca acompanhará o Mestre de 
Dança e seu parceiro durante a AULA DE DANÇA. Os convi-
dados aprenderão os passos básicos das danças da época e 
poderão replicá-los facilmente. Não é necessário vir acompa-
nhado nem saber dançar. 
Capacidade máxima do local: 60 pessoas.

PREÇO NETO POR PESSOA 

€ 160

PREÇO NETO POR PESSOA EVENTO + ALUGUER DE 
POTRAJE DE ÉPOCA

Somente a categoria amarela* € 300

*Os clientes poderão alugar as fantasias da categoria AMARELA no 
mesmo dia do evento, das 11h00 às 19h30. Caso devolvam os trajes 
na manhã seguinte, será cobrado o valor total do aluguel. O preço não 
inclui o aluguel dos acessórios como máscaras, chapéus, perucas e 
capas, que são extras, mas não obrigatórios para entrar na festa

EVENTO DO CARNAVAL
PISANI MORETTA PALACE 

Data QUINTA 16 FEV

Horário 20H00- 1H30

Endereço
San Polo 2766, water entrance on the 
Grand Canal and street entrance from 
Calle Corner

Dress code Traje de época

O magnífico edifício PISANI MORETTA PALACE abrirá suas 
portas às 19h50. Os convidados serão recebidos com um 
delicioso aperitivo no piso térreo e depois conduzidos ao piso 
nobre para o jantar, onde os salões serão iluminados apenas 
por velas.O MENU DA NOITE será criado pelo nosso chef e 
inspirado no mar e na lagoa veneziana. Se você não come 
peixe, pode selecionar um menu vegetariano ou um jantar à 
base de carne no momento da reserva.  Durante a noite a OR-
QUESTRA CLÁSSICA criará uma atmosfera encantadora junto 
com os cantores de ópera, dançarinos e os vários intérpre-
tes que se movimentarão entre as diferentes salas vestindo 
trajes suntuosos criados pelo Atelier Tiepolo. Após o jantar, 
o GRAND BALL começará no térreo. Lá, o Mestre de Dança 
com seu parceiro envolverá convidados em danças históricas, 
como valsas e minuetos, e uma segunda orquestra os acom-
panhará.  Durante as danças, os hóspedes podem desfrutar de 
chocolate quente, bolinhos venezianos e Prosecco.
Capacidade máxima do local: 190 pessoas.

PREÇO NETO POR 
PESSOA  

COM EVENTO SIDE HALL

PREÇO NETO POR PESSOA 
EVENTO +  ALUGUER DE PO-

TRAJE DE ÉPOCA

€ 570

Categoria amarela € 850

Categoria verde* € 1.000

Categoria vermelha* € 1.150

PREÇO NETO POR 
PESSOA 

COM EVENTO MAIN HALL

PREÇO NETO POR PESSOA 
EVENTO EN MAIN HALL + ALU-
GUER DE POTRAJE DE ÉPOCA

€ 840

Categoria amarela € 1.130

Categoria verde* € 1.270

Categoria vermelha* € 1.400

HORARIOS DO EVENTO

20H00 Abertura das portas do Palazzo e aperitivo de 
boas-vindas no piso térreo

20H30 Abertura do andar nobre para o jantar

20H45 Jantar sentado

23H30 Bailes de época e buffet de doces e Prosecco 
no térreo

1H30 Encerramento da festa

POLÍTICA DE CANCELAMENTO EVENTOS  
E ALUGUER DE POTRAJE DE ÉPOCA:

Sem multa  entre el 4 de jan

POLÍTICA DE CANCELAMENTO EVENTOS  
E ALUGUER DE POTRAJE DE ÉPOCA:

Sem multa  entre el 4 de jan

SWEET 
VALENTINE

TERÇA -FEIRA  14 FEV QUINTA -FEIRA 16 FEV

BALLO TIEPOLO 
CARNIVAL GRAND BALL
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DANCING  
CHOCOLATE

DOMINGO 19 FEV
TERÇA -FEIRA 21 FEV

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Data SEXTA 17  FEV

Horário 20H00- 24H00 

Endereço San Marco 1332, Calle Vallaresso

Dress code Traje de época

Um baile de máscaras digno de elegância e diversão no magní-
fico Ridotto HAll, uma verdadeira viagem no tempo.  Totalmen-
te ambientado no sec XIX, desde a música até as históricas 
danças. Sob a orientação dos professores de dança você terá 
a oportunidade de aprender minuetos e valsas. 
O evento inclui um aperitivo de boas-vindas e um jantar sen-
tado de quatro pratos acompanhado de vinhos regionais. As 
opções do menu vegetariano ou de carne podem ser selecio-
nadas no momento da reserva.
Capacidade máxima do local: 100 personas

PREÇO NETO POR PESSOA 

€ 350

PREÇO NETO POR PESSOA EVENTO + ALUGUER DE 
POTRAJE DE ÉPOCA

Categoria amarela * € 640

Categoria verde * € 790

Categoria vermelha * € 900

PREÇO NETO POR PESSOA 

€ 130

PREÇO NETO POR PESSOA EVENTO + ALUGUER DE 
POTRAJE DE ÉPOCA

Somente a categoria amarela* € 290

*Os clientes poderão alugar as fantasias da categoria AMARELA no 
mesmo dia do evento, das 11h00 às 19h30. Caso devolvam os trajes 
na manhã seguinte, será cobrado o valor total do aluguel. O preço não 
inclui o aluguel dos acessórios como máscaras, chapéus, perucas e 
capas, que são extras, mas não obrigatórios para entrar na festa.

EVENTO DO CARNAVAL
HOTEL SPLENDID VENEZA

Data DOMINGO 19 E QUINTA 21 FEV

Horário 15H30- 17H30

Endereço San Marco 760, Mercerie

Dress code Traje de época

O doce evento do Carnaval de Veneza em Traje® realizado em 
um típico campiello (pequena praça) - coberto por um telha-
do de vidro - do hotel Splendid Venice. Os convidados irão 
aproveitar de chocolate quente e biscoitos venezianos em um 
ambiente festivo. Um trio clássico acompanhará o Mestre de 
Dança e seu parceiro durante a aula de dança. Os convidados 
aprenderão os passos básicos das danças de época e poderão 
replicá-los facilmente.
Capacidade máxima do local: 40 personas

DANCING  
CHOCOLATE

POLÍTICA DE CANCELAMENTO EVENTOS  
E ALUGUER DE POTRAJE DE ÉPOCA:

Sem multa  entre el 4 de jan

POLÍTICA DE CANCELAMENTO EVENTOS  
E ALUGUER DE POTRAJE DE ÉPOCA:

Sem multa  entre el 4 de jan

SEXTA -FEIRA 17 FEV

MINUETTO 1800 
 GALA DINNER AND BALL 
WITH MUSIC FROM 1800S 
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CATEGORIA  
PARA ALUGAR TRAJES DE ÉPOCA

CATEGORIA AMARELA
Trajes de época inspirados na moda europeia dos anos 1700 e 1800 com teci-
dos e acabamentos de qualidade. Modelos únicos não produzidos em massa.

CATEGORIA VERDE
Trajes de época mais elaborados, inspirados na moda das cortes euro-
peias dos anos 1700 e 1800 com tecidos finos e acabamentos. Modelos 
únicos não produzidos em massa.

CATEGORIA VERMELHA
Roupas de época de primeira qualidade inspiradas na moda da aristocra-
cia europeia dos anos 1700 e 1800 com tecidos de alta qualidade e borda-
dos elaborados. Modelos exclusivos adicionados recentemente à coleção 
do ateliê.

O aluguel da fantasia feminina inclui: a fantasia, todos os acessórios essenciais (anáguas, 
alforges ou gaiolas) e eventuais outros acessórios pertencentes a fantasia (bolsa e/ou 
gargantilha). Todos os outros acessórios, como chapéus, máscaras, capas, perucas etc. 
são extras, mas não obrigatórios, os valores variam de acordo com o modelo.

O aluguel da fantasia masculino inclui: a fantasia, todos os acessórios essenciais (camisa, 
jabot, collants, mechas para os sapatos) e eventuais outros acessórios pertencentes a 
fantasia. Todos os outros acessórios, como chapéus, máscaras, capas, perucas etc. são 
extras, mas não obrigatórios, os valores variam de acordo com o modelo.

OS PREÇOS SÃO PARA O ALUGUEL DE TRAJE PARA 1 DIA. Caso queira alugar os traje 
por mais de um dia, contacte-nos para tarifas especiais.
AS TRAJES DEVEM SER DEVOLVIDAS AO ATELIER TIEPOLO NA MANHÃ SEGUINTE 
ATÉ AS 11H00. Em caso de danos graves aos trajes, os clientes serão cobrados por eles.
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INCOMING Y ACTIVITES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT

Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer 
alvo de individuais e grupos. Uma escolha varia de ser-
viços 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 bri-
lhante 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 li-
cença 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 lenta-
mente uma rede de conexões noes principais des-
tinos turísticos, o que a faz ainda ser líder no mer-
cado 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

O nosso equipo fica a 
disposição para encon-
trar a melhor opção
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