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PT_FANTASIA by CARRANI TOURS HS19 
ALTA TEMPORADA 2019 
PORTUGUÊS 
 
Fantasia 
 
Tour completo com guia acompanhante por toda Itália 
 

 Saídas regulares garantidas, a melhor maneira de descobrir a Itália 

 Diversas opções de viagem a partir de 3 até 16 noites 

 Cidades mundialmente famosas, como Roma, Florença e Veneza, passando pela 
Toscana, a região dos vinhos, os Lagos do Norte, e ainda a região Sul, com a 
costa de Sorrento, a Sicília e a Apúlia 

 Hotéis selecionados e cozinha típica italiana 

 Trabalhamos somente com guia profissionais altamente qualificados 

 Nosso produto Fantasia é garantido em Português 

 Todos nossos tours são operados pela Carrani 
 
 
Nova Excursão Guiada: 
Grupo Pequeno - Fantasia da Puglia! 
Viagem sem pressa! 
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Informações importantes antes de reservar nossos circuitos Fantasia 
 
Ponto de encontro 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)  

 Bilhete de entrada à área arqueológica de Pompéia “Sem Fila” (quando indicado 
no roteiro) 

 Bilhete de entrada para os Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro “Sem 
Fila” (quando indicado no roteiro) 

 Visitas panorâmicas mencionadas no programa com guia local (Roma, Florença, 
Veneza, Pompéia, Capri, Palermo, Siracusa, Agrigento, Bari, Matera, Lecce) 

 Entradas nos locais arqueológicos durante o percurso do Fantasia Siciliana, 
Fantasia Mediterrânea e Fantasia Toda Itália 

 Bilhete de entrada para o Castel del Monte (Fantasia da Puglia) 

 Bilhete de entrada à Basílica de San Marco em Veneza “Sem Fila” (quando 
indicado no roteiro) 

 Visita a Gruta Azul na ilha de Capri (quando indicado no roteiro) 

 Porterage incluído somente durante o tour na Sicília e na Apúlia 
 
Os tours não incluem: 
 

 Gorjetas de qualquer tipo ou extras de caráter pessoal  

 Bebidas 

 Porterage  

 Entradas em monumentos ou museus quando não mencionadas 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 inlcui o traslado de chegada e saída  
 
Categorias dos hotéis: 
 

 Em Veneza, a diferença entre a Categoria Turista Superior e a 1ra Categoria é 
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 
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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. 
 
Aviso Importante: em caso de perda ou dano dos fones de ouvido teremos que cobrar 
55 € por dispositivo. 
 
TODOS AS PREÇOS 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 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 ocorrer entre 14 e7 dias antes 
da data de saída 

 25% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 6 e 3 dias antes 
da data de saída 

 50% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer entre 48h e 24h antes 
da data de saída 

 100% do valor total da viagem se o cancelamento ocorrer 24h antes da data de 
saída ou no-show  

 
São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira. 
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Porque os nossos Circuitos Fantasia são únicos e adorados pelos clientes? 
 
Joias da Unesco 
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". 
 
EM INGLÊS O PORTUGUÊS E ESPANHOL  
Fantasia opera em inglês e em espanhol/português. 
 
ESTILO ITALIANO 
Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procuram uma verdadeira 
experiência local. 
 
MELHOR ACOMODAÇÃO 
Estadias em hoteís selecionados e ubicados nos centros das cidades. 
Veneza - Hoteís selecionados para os circuitos Fantasia:  

 Primeira Categoria: Hotel Carlton on the Gran Canal 4*, ubicado em Veneza ilha 

 Categoria Turista: Hotel Delfino 4*, ubicado em Veneza Mestre 
Florença - Hotel selecionado para a Primeira Categoria e Categoria Turista: Hotel 
Unahotels Vittoria Firenze 4* ou Hotel Raffaello 4* 
 
FONES DE OUVIDOS 
Os nossos clientes recebem fones de ouvido para que possam acompanhar claramente 
as informaçoes oferecidas pelo tour líder e guias locais.  
 
CUIDADO ESPECIAL À QUALIDADE DA COMIDA  
Prezamos muito pela qualidade da comida servida durante os tours, queremos sempre 
dar o melhor para os nossos clientes. 
 
CONFORTO EM VIAJAR 
Há muito espaço para esticar as pernas, nos ônibus Fantasia by Carrani. 
 
GUIAS LOCAÍS E TOUR ESCORTS EXPERTOS  
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. 
 
MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO 
Os Fantasia são muito acessíveis e oferecem a melhor relação preço e qualidade. 
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Índice dos Roteiros 
 
FANTASIA 4 Dias / 3 Noites Roma > Veneza 3 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
FANTASIA 5 Dias / 4 Noites Roma > Roma 4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma 
 
FANTASIA 8 Dias / 7 Noites Roma > Roma 4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma 
 
FANTASIA 10 Dias / 9 Noites Roma > Roma 7 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
FANTASIA 11 Dias / 10 Noites Roma > Roma 8 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
FANTASIA 12 Dias / 11 Noites Roma > Roma 9 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
FANTASIA Maravilhas da Itália 6 Dias / 5 Noites Roma > Milão 4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Verona > Sirmione > Como > Milão 
 
Fantasia Romântica 4 Dias / 3 Noites Veneza > Milão 2 Refeições 
Veneza > Verona > Sirmione > Como > Milão 
 
FANTASIA Itália do Norte 8 Dias / 7 Noites Roma > Milão 3 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Milão >  
Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia >  
Sirmione > Riva del Garda > Verona > Milão 
 
FANTASIA Lagos do Norte 4 Dias / 3 Noites Milão > Milão 

Milão > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione > 
Riva del Garda > Verona > Milão 
 
Fantasia da Puglia 6 Dias / 5 Noites Bari > Lecce 5 Refeições NOVO! 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Otranto > Lecce 
 
Fantasia Siciliana 7 Dias / 6 Noites Palermo > Taormina 7 Refeições 
Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > 



  

 6 

Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 
 
Fantasia Mediterrânea 11 Dias / 10 Noites Roma > Taormina 11 Refeições 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline 
della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > 
Taormina 
 
Fantasia Toda Itália 17 Dias / 16 Noites Roma > Taormina 15 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região Dos Vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompéia 
> Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > 
Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 
 
Fantasia Sonho Mediterrâneo: Itália - Espanha 16 Dias / 15 Noites Roma > Madrid 8 
Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região Dos Vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Barcelona > Madrid 
> Córdoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid 
 
Modalidade de Trabalho 
 
Contactos 
 



  

 7 

FANTASIA 4 Dias / 3 Noites 
ROMA > VENEZA 
+3 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  3 5 10 12 17 19 24 26 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 627,00 
Sup SGL € 228,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 

 
DBL / TPL € 745,00 
Sup SGL € 258,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Março              25 
Abril  1 8 15 22 29 
Maio  4 6 11 13 18 20 25 27 
Junho  1 3 8 10 15 17 22 24 29 
Julho  1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Agosto             31 
Setembro 2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Outubro 5 7 12 14 19 21 26 28 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 686,00 
Sup SGL € 238,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 

DBL / TPL € 795,00 
Sup SGL € 278,00 
 
HOTEL CIDADE TURISTA SUPERIOR 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4*  
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
 
HOTEL CIDADE      1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4*  
Veneza   Carlton G. Canal 4*  
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Somente com Carrani 
 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua 
Alojamento em hotéis centrais 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Hospedagem gratuito para crianças até aos 6 anos compartindo o quarto com os pais 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 
 

 

       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
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 
 
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. 
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Dia 3 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 4 
Veneza 
 
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
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FANTASIA 5 Dias / 4 Noites 
ROMA > ROMA 
+4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  3 5 10 12 17 19 24 26 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 655,00 
Sup SGL € 239,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 

DBL / TPL € 906,00 
Sup SGL € 288,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Março              25 
Abril  1 8 15 22 29 
Maio  4 6 11 13 18 20 25 27  
Junho  1 3 8 10 15 17 22 24 29 
Julho  1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Agosto             31 
Setembro 2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Outubro 5 7 12 14 19 21 26 28 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 710,00 
Sup SGL € 249,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 985,00 
Sup SGL € 301,00 
 
HOTEL CIDADE TURISTA SUPERIOR 
 
Florença  Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Florença  Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
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Somente com Carrani 
 
Novo! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
 

 
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 

 

 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
Saída de 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 
 
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, 
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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 
 
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 4  
Veneza 
 
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 > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma 
 
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.
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FANTASIA 8 Dias / 7 Noites 
ROMA > ROMA 
+4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano)  > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2 4 9 11 16 18 23 25 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.010,00 
Sup SGL € 431,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 1.425,00 
Sup SGL € 481,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Março              24 31 
Abril  7 14 21 28 
Maio  3 5 10 12 17 19 24 26 31 
Junho  2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Julho  5 7 12 14 19 21 26 28 
Agosto  30 
Setembro 1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Outubro 4 6 11 13 18 20 25 27 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.067,00 
Sup SGL € 456,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 1.496,00 
Sup SGL € 491,00 
 
HOTEL CIDADE TURISTA SUPERIOR 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
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Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Roma    Bettoja Hotel 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Traslado de chegada e saída em Roma 
NOVO! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa 
entrada exclusiva Sem Fila) 
 

 

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 

 

 

       Roteiro 
 
Dia 1  
Roma 
 
Recepção no aeroporto e traslado INCLUÍDO ao hotel. Chegada ao hotel e 
hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
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 
 
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 
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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. 
 
Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 
 
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 > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma  
 
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  
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Roma 
 
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 os 
quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de 
São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8  
Roma 
 
Café da manhã no hotel e traslado INCLUÍDO ao aeroporto. Término dos nossos 
serviços. 
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FANTASIA 10 Dias / 9 Noites 
ROMA > ROMA 
+7 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2 4 9 11 16 18 23 25 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.476,00 
Sup SGL € 530,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 1.896,00 
Sup SGL € 593,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Março              24 31 
Abril  7 14 21 28 
Maio  3 5 10 12 17 19 24 26 31 
Junho  2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Julho  5 7 12 14 19 21 26 28 
Agosto  30 
Setembro 1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Outubro 4 6 11 13 18 20 25 27  
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.566,00 
Sup SGL € 555,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 1.932,00 
Sup SGL € 629,00 
 
HOTEL CIDADE TURISTA SUPERIOR 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza  Delfino (Mestre) 4* 
Roma   Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento   Central 4* - Cristina 4* 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
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Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Roma    Bettoja Hotel 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
NOVO! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa 
entrada exclusiva Sem Fila) 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul em Capri 
Descubra as jóias do Sul da Itália! 
 

 
Observações Importantes 
 
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) 

 

 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
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 
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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. 
 
Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 
 
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 > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma  
 
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 
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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 
 
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 os 
quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de 
São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas 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 Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e 
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 > Capri > Roma 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para embarcar com destino a 
Capri. Na chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul 
(se as condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri 
para o almoço. Tempo livre e pela tarde traslado ao porto para o viagem de retorno. 
Continuação em ônibus em direção a Roma. Chegada em Roma e hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 10 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços. 



  

 21 

FANTASIA 11 Dias / 10 Noites 
ROMA > ROMA 
+8 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2 4 9 11 16 18 23 25   
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.545,00 
Sup SGL € 552,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 1.960,00 
Sup SGL € 639,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Março              24 31 
Abril  7 14 21 28 
Maio  3 5 10 12 17 19 24 26 31 
Junho  2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Julho  5 7 12 14 19 21 26 28 
Agosto  30 
Setembro 1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Outubro 4 6 11 13 18 20 25 27 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.604,00 
Sup SGL € 562,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 2.047,00 
Sup SGL € 661,00 
 
HOTEL CIDADE TURISTA SUPERIOR 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento   Central 4* - Cristina 4* 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
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Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Roma    Bettoja Hotel 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
NOVO! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa 
entrada exclusiva Sem Fila) 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul em Capri 
Descubra as jóias do Sul da Itália! 
 

 
Observações Importantes 
 
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) 

 

 

      Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
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 
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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. 
 
Dia 4 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 
 
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 > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma  
 
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 



  

 24 

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 
 
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 os 
quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de 
São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas 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 Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e 
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 > Capri > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para embarcar com destino a 
Capri. Na chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul 
(se as condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri 
para o almoço. Tempo livre e pela tarde regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 10 
Sorrento > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Tempo livre. Como opcional, podemos organizar uma breve 
excurção para a costa Amalfitana (não esta incluída). À tarde aproximadamente 16:00 
voltaremos a Roma e hospedagem no hotel. 
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Dia 11 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços. 
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FANTASIA 12 Dias / 11 Noites 
ROMA > ROMA 
+9 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza >  
Região Dos Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Março              31 
Abril  7 14 21 28 
Maio  3 5 10 12 17 19 24 26 31 
Junho  2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Julho   5 7 12 14 19 21 26 28 
Agosto  2 4 9 11 16 18 23 25 30 
Setembro 1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Outubro 4 6 11 13 18 20 25 27 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.860,00 
Sup SGL € 670,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 2.250,00 
Sup SGL € 727,00 
 
HOTEL CIDADE TURISTA SUPERIOR 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento   Central 4* - Cristina 4* 
Capri   La Bougainville 3* 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Roma    Bettoja Hotel 4* 
Sorrento  Michelangelo 4* 
Capri    La Floridiana 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
NOVO! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
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Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa 
entrada exclusiva Sem Fila) 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul e alojamento em Capri 
Descubra as jóias do Sul da Itália! 
 

 
Observações Importantes 
 
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) 
 

 

       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma  
 
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 
 
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 os 
quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de 
São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
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Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas 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 Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e 
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 
 
Acomodação em Sorrento em regime de meia pensão. Dia livre. 
 
Dia 10 
Sorrento > Capri 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para embarcar com destino a 
Capri. Na chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul 
(se as condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande e traslado a Anacapri 
para o almoço. Tempo livre e traslado para o hotel. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 11 
Capri > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, traslado ao porto, onde vamos embarcar 
no ferry direto a Nápoles. Em ônibus faremos o regresso a Roma. Chegada em Roma e 
hospedagem. 
 
Dia 12 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços. 
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FANTASIA Maravilhas da Itália 6 Dias / 5 Noites 
ROMA > MILÃO 
+4 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Verona > Sirmione > 
Como > Milão 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  4 11 18 25 
Junho  1 8 15* 22 29 
Julho  6 13 20 27 
Agosto  3 10 17 24 31 
Setembro 7 14 21 28 
Outubro 5 12 19  
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 1.345,00 
Sup SGL € 487,00 
 
*Feira em Como: suplemento € 50,00 por pessoa (não comissionável) 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Como    Como 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Alojamento em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visite Verona e a região dos Lagos do Norte (Simione e Como) 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 

 

 

       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
Saída de manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio de ônibus Gran Turismo em 
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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 
 
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. 
 
Dia 3 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 4 
Veneza 
 
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 
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detido o Casanova. Tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 5 
Veneza > Verona > Sirmione > Como 
 
Café da manhã no hotel e saída para a famosa cidade de Romeo e Julieta, Verona. 
Vamos andar pelas ruas da cidade para descobrir o seu passado maravilhoso, onde 
vamos ver as pegadas de suas origens romanas, os edifícios medievais, as maravilhas 
Renascentistas e sua impressionante fortificação. No caminho para Como, passaremos 
por Sirmione, para admirar o famoso Lago de Garda, o maior lago da Italia; a vista 
fantástica do castelo a das ruínas. Mais tarde chegaremos em Como. Tempo livre para 
visitar Como, uma das mais lindas cidade italianas. Após a visita, jantar e hospedagem. 
 
Dia 6 
Como > Milão 
 
Café da manhã no hotel e saída para Milão. O tour termina na estação central. 
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Fantasia Romântica 4 Dias / 3 Noites 
Veneza > Milão 
+2 Refeições 
Veneza > Verona > Sirmione > Como > Milão 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  5 12 19 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 796,00 
Sup SGL € 261,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  6 13 20 27 
Junho  3 10 17* 24 
Julho  1 8 15 22 29 
Agosto  26 
Setembro 2 9 16 23 30 
Outubro 7 14 21 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
DBL / TPL € 843,00 
Sup SGL € 274,00 
 
*Feira em Como: suplemento € 50,00 por pessoa (não comissionável) 
 
HOTEL CIDADE 1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Como    Como 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Alojamento em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visite Verona e a região dos Lagos do Norte (Simione e Como) 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 
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    Roteiro 
 
Dia 1 
Veneza 
 
Chegada a Veneza, traslado ao hotel por conta e dia livre para conhecer a cidade das 
gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente 
e do ocidente. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 2 
Veneza 
 
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 3 
Veneza > Verona > Sirmione > Como 
 
Café da manhã no hotel e saída para a famosa cidade de Romeo e Julieta, Verona. 
Vamos andar pelas ruas da cidade para descobrir o seu passado maravilhoso, onde 
vamos ver as pegadas de suas origens romanas, os edifícios medievais, as maravilhas 
Renascentistas e sua impressionante fortificação. No caminho para Como, passaremos 
por Sirmione, para admirar o famoso Lago de Garda, o maior lago da Italia; a vista 
fantástica do castelo a das ruínas. Mais tarde chegaremos em Como. Tempo livre para 
visitar Como, uma das mais lindas cidade italianas. Após a visita, jantar e hospedagem. 
 
Dia 4 
Como > Milão 
 
Café da manhã no hotel e saída para a Milão. O tour termina na estação central. 
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FANTASIA Itália do Norte 8 Dias / 7 Noites 
ROMA > MILÃO 
+3 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Milão > Orta >  
Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione >  
Riva del Garda > Verona > Milão 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  5  19 
 
CATEGORIA UNICA 
 
DBL / TPL € 2.179,00 
SGL  € 2.758,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Abril  29 
Maio  6*  20* 
Junho  3  17  24 
Julho  8  22 
Setembro 9   23* 30* 
Outubro 7*  14* 
 
*Durante feiras em Milão se aplica um suplemento de € 150,00 por pessoa (não 
comissionável). Neste período não garantimos hospedagem no centro de Milão. 
 
**Durante feiras em Verona, um suplemento pode ser aplicado. Neste período não 
garantimos hospedagem no centro de Verona. 
 
CATEGORIA UNICA 
 
DBL / TPL  € 2.258,00 
SGL  € 2.867,00 
 

 
HOTEL CIDADE  CATEGORIA UNICA 
 
Florença   Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
Milão    Starhotels Ritz 4* 
Como    Como 4* 
Brescia   Igea 4* 
Verona    Montresor Palace 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua 
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Alojamento em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visite Milão, Verona e a região dos Lagos do Norte (Lago de Orta, Stresa, Como, 
Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia, Lago de Garda) 
Degustação de Prosecco! 
 
 

Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 

 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
Saída de 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 
 
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. 
 
Dia 3 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
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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 4 
Veneza > Milão* 
 
Café da manhã no hotel e saída para Milão. Chegada em Milão e dia livre. Alojamento. 
 
*De Veneza a Milão até 5 pessoas, o traslado será efetuado em trem. 
 
Dia 5 
Milão > Orta > Stresa > Como 
 
Saída às 8:30 do hotel Starhotels Ritz em Milão rumo ao pequeno e distinto lago Orta, 
situada ao norte, região do Piemonte. Chegada a Orta San Giulio, considerada umas 
das aldeias mais bonitas da Italia, breve visita na cidade. A seguir, por barco 
visitaremos a ilha de San Giulio, situada em frente a mesma vila. Essa pitoresca ilha, 
ocupada pelo Mosteiro Mater Ecclesie, conhecido por seus célebres estudiosos de 
livros antigos. Após a visita, retorno até Orta e saída para Stresa, no Lago Maggiore, um 
dos maiores lagos da Italia de origem glacial. Chegada a Stresa, cidade conhecida por 
preservar uma das paisagens mais bonitas da região. Almoço livre. À tarde, por barco 
traslado para ilha dei Pescatori (ilha ocupado por pescadores com ruas muito 
charmosas). Em seguida de barco vamos para Isla Bella, uma pequena ilha onde 
encontra-se o majestoso Palácio Borromeo ao estilo barroco e maravilhosos jardins 
onde podemos encontrar fontes, estatuas e milhares de flores e árvores exóticas (en-
trada não esta incluída). Retorno para Stresa e saída para Como. Hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 6 
Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia 
 
Café da manhã. Visita ao centro da cidade de Como, situada aos pés do monte 
Brumate e de frente ao lago. Esta cidade ficou conhecida pela indústria da seda, antiga, 
mas sempre atual, exemplo do racionalismo arquitetônico italiano. O lago de Como é 
dividido em três vertentes, é onde se encontram as praias mais célebres da Itália. 
Embarque até Bellagio, conhecida como a pérola do Lago de Como. Sua peculiar 
arquitetura uma mistura de casinhas coloridas, ruelas cheias de lojinhas e cafés, hotéis 
de luxos e maravilhosas mansões além dos jardins com vista para o lago. Tudo isso 
contribuem para um cenário encantador famoso em todo o mundo. Pela tarde embarque 
até Varenna percorrendo a costa oriental do lago de Como chega-se até Bergamo, 
cidade caracterizada por ter uma divisão entre a cidade “alta” caracterizada por ser 
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antiga, distante e tranquila e a cidade “baixa” por ser moderna. Passeio no centro 
Renascentistas da cidade. Chegada em Brescia. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 7 
Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona 
 
Café da manhã, saída para o Lago de Garda, o maior dos lagos italianos. Trecho em 
ônibus pela costa ocidental do Lago até chegar em Sirmione, conhecida pois neste 
ponto o lago de Garda oferece um cenário de grande esplendor. Passeio de barco para 
admirar a Península de Sirmione, o castelo medieval e as ruínas da vila de Catullo. 
Almoço livre. Pela tarde seguimos até Riva del Garda, cidade que conserva em seu 
centro histórico sinais da dominação Veneziana. Continuação até Verona. 
Hospedagem. 
 
Dia 8 
Verona > Milão 
 
Café da manhã. Visita a cidade famosa por sua Arena e pela célebre história de Romeo 
e Julieta. Visita a famosa praça delle Erbe, centro da cidade, foro Romano, praça della 
Signoria, com o Edifício Municipal, o Palácio dos Tribunais, a Torre de Lamberti. Almoço 
livre. Retorno para Milão e término dos serviços. 
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FANTASIA Lagos do Norte 4 Dias / 3 Noites 
MILÃO > MILÃO 
Milão > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione > 
Riva del Garda > Verona > Milão 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  3  10  24 
Junho  7  21 28 
Julho  12  26 
Agosto  9  23 
Setembro 13  27 
Outubro 4  11  18 
 
*Durante feiras em Verona, um suplemento pode ser aplicado. Neste período não 
garantimos hospedagem no centro de Verona. 
 
CATEGORIA UNICA 
 
DBL / TPL  € 1.011,00 
SGL  € 1.131,00 
 
HOTEL CIDADE CATEGORIA UNICA 
 
Como   Como 4* 
Brescia  Igea 4* 
Verona   Montresor Palace 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Visite a região dos Lagos do Norte (Lago de Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, 
Bergamo, Brescia, Lago de Garda) 
Degustação de Prosecco! 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 

      Roteiro 
 
Dia 1 
Milão > Lago de Orta > Stresa > Como 
 
Saída às 8:30 do hotel Starhotels Ritz em Milão rumo ao pequeno e distinto lago Orta, 
situada ao norte, região do Piemonte. Chegada a Orta San Giulio, considerada umas 
das aldeias mais bonitas da Italia, breve visita na cidade. A seguir, por barco 
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visitaremos a ilha de San Giulio, situada em frente a mesma vila. Essa pitoresca ilha, 
ocupada pelo Mosteiro Mater Ecclesie, conhecido por seus célebres estudiosos de 
livros antigos. Após a visita, retorno até Orta e saída para Stresa, no Lago Maggiore, um 
dos maiores lagos da Italia de origem glacial. Chegada a Stresa, cidade conhecida por 
preservar uma das paisagens mais bonitas da região. Almoço livre. À tarde, por barco 
traslado para ilha dei Pescatori (ilha ocupado por pescadores com ruas muito 
charmosas). Em seguida de barco vamos para Isla Bella, uma pequena ilha onde 
encontra-se o majestoso Palácio Borromeo ao estilo barroco e maravilhosos jardins 
onde podemos encontrar fontes, estatuas e milhares de flores e árvores exóticas. 
Retorno para Stresa e saída para Como. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 2 
Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia 
 
Café da manhã. Visita ao centro da cidade de Como, situada aos pés do monte 
Brumate e de frente ao lago. Esta cidade ficou conhecida pela indústria da seda, antiga, 
mas sempre atual, exemplo do racionalismo arquitetônico italiano. O lago de Como é 
dividido em três vertentes, é onde se encontram as praias mais célebres da Itália. 
Embarque até Bellagio, conhecida como a pérola do Lago de Como. Sua peculiar 
arquitetura uma mistura de casinhas coloridas, ruelas cheias de lojinhas e cafés, hotéis 
de luxos e maravilhosas mansões além dos jardins com vista para o lago. Tudo isso 
contribuem para um cenário encantador famoso em todo o mundo. Pela tarde embarque 
até Varenna percorrendo a costa oriental do lago de Como chega-se até Bergamo, 
cidade caracterizada por ter uma divisão entre a cidade “alta” caracterizada por ser 
antiga, distante e tranquila e a cidade “baixa” por ser moderna. Passeio no centro 
Renascentistas da cidade. Chegada em Brescia. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 3 
Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona 
 
Café da manhã, saída para o Lago de Garda, o maior dos lagos italianos. Trecho em 
ônibus pela costa ocidental do Lago até chegar em Sirmione, conhecida pois neste 
ponto o lago de Garda oferece um cenário de grande esplendor. Passeio de barco para 
admirar a Península de Sirmione, o castelo medieval e as ruínas da vila de Catullo. 
Almoço livre. Pela tarde seguimos até Riva del Garda, cidade que conserva em seu 
centro histórico sinais da dominação Veneziana. Continuação até Verona. 
Hospedagem. 
 
Dia 4 
Verona > Milão 
 
Café da manhã. Visita a cidade famosa por sua Arena e pela célebre história de Romeo 
e Julieta. Visita a famosa praça delle Erbe, centro da cidade, foro Romano, praça della 
Signoria, com o Edifício Municipal, o Palácio dos Tribunais, a Torre de Lamberti. Almoço 
livre. Retorno para Milão e término dos serviços. 
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NOVO! Grupo pequeno! Máximo de 15 pessoas! 
Fantasia da Puglia 6 Dias/5 Noites - Viagem Sem Pressa!  
BARI > LECCE 
+5 Refeições 
Bari > Trani > Castel Del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Lecce 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio                  17  31 
Junho               14  28 
Julho                12  26 
Agosto             30 
Setembro      13  27 
Outubro        11  25 
 
1RA Categoria 
 
DBL / TPL € 1.599,00 
SUP SGL € 210,00 
 
HOTEL CIDADE                   CATEGORIA UNICA  
 
Bari                                         The Nicolaus 4* - Hi Hotel Bari 4* 
Alberobello                     Trulli Holidays Resort 4* 
Lecce                                      Delle Palme 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Grupo Pequeno de no mais de 15 pessoas! 
Visite os locais do PATRIMÔNIO MUNDIAL UNESCO do Castel del Monte, Alberobello 
e Matera! 
Locorotondo e Otranto: avaliados “BORGHI”! 
Durma em um dos locais mais famosos no mundo, os “Trulli” 
Visite o melhor da Puglia conosco! 
Jantar numa local especial! 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluidas 
 

 
GRUPO PEQUENO 
VIAGEM SEM PRESSA 
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Roteiro 

 
Dia 1 
Bari 
  
Chegada em Bari por própria conta. Encontre-se com o nosso Tour Líder no seu hotel 
em Bari, a cidade mais importante da Puglia e dali começe nosso tour para descobrir 
essa maravilhosa região. Tour a pê na tarde para aprender mais sobre a historia da 
cidade e o seus monumentos mais relevantes. Caminhe pelas ruazinhas encantadoras 
do antigo centro da cidade, admire a Basílica de São Nicola aonde os restos do Santo 
Nicola de Myra estão preservados e o Castelo Normanno-Suábio, um forte construido 
no século XII construido por Roger o Normando e reconstruido por Frederico II de 
Suabia. Seja maravilhado pela fantástica vista do paisagem que se pode desfrutar 
desde o forte (boleto de admissão ao castelo por sua conta). Depois da visita, alcance a 
Praça Mercantile aonde poderás ver a antiga Coluna de Justiça. Jantar e hospedagem 
em hotel. 
 
Dia 2 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello  
 
Desfrute do café da manhã no hotel antes de sair de Bari com ônibus para chegar a 
Trani. Conhecida como a “Pérola da Puglia” a cidade medieval de Trani é uma das 
cidades mais marcantes do sul da itália. Descubra a arte e os monumentos, visite o 
bairro judeu e a maravilhosa Catedral de pedra branca. A tarde, alcançe o Castel del 
Monte, uma das localidades mais valorizadas da puglia. Visite este patrimonio mundial 
da Unesco construída no seculo XIII por Roger o Normando, um dos maiores reis da 
historia. A estrutura è um complexo geométrico, na forma de um octágono e envolvido 
de um mistério irresolvido. Sua jornada continuara em direção de Alberobello: uma 
localidade conhecida mundialmente como patrimonio mundial da Unesco famosa pelos 
“Trulli”. Essas casas em forma de cono composta de pedras secas construídas no 
seculo xiv com as pedras calcariam locais e este vilarejo é realmente único com uma 
atmosfera de contos de fadas. A cidade de alerobello pega o seu nome desde a foresta 
antiga de carvalhos de “Arboris Belli” (Belas Árvores) que uma vez chegavam a cobrir 
toda a área. É possível ver estes edifícios típicos em toda a Valle de Itria. Pernoite em 
um verdadeiro “Trullo”. Jantar incluído. 
 
Dia 3 
Alberobello > Matera > Alberobello  
 
Matera será o destino de hoje. Após o café da manhã, no “quadrado” do hotel 
destacado, (considere 200 metros desde os Trulli) o ônibus vos levara neste incrível 
patrimonio mundial da Unesco. Visite e aprenda a história dos “Sassi di Matera” (Pedras 
de Matera), cavernas que foram usadas como casas por mais de 9000 anos e Que 
fazem parte do centro histórico da cidade. Admire a Catedral Românica donde é 
possivél ver a cidade, o maravilhoso campanário e desfrute da linda vista dos “Sassi”. 
Traslado de volta a Alberobello na tarde. Jantar e pernoite no “Trullo”.  
 
Dia 4 
Alberobello > Locorotondo > Ostuni > Lecce  
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Café da manhã na praça do hotel destacado (considere 200 metros desde os Trulli). 
Deixe Alberobello com ônibus e chegue a Locorotondo. Aproveite do tempo livre nesta 
pequena cidade que è parte das “cidades brancas” da Puglia. Suba no ônibus 
novamente e viaje até Ostuni: localizada entre a região dos “Trulli” e o Salento, que olha 
a planície costeira de oliveiras antigas. Tempo livre a disposição para visitar outra 
“Cidade Branca” com tempo livre para almoçar, fazer shopping e degustar vários 
produtos locais como o famoso azeite de oliva (tudo por sua conta). Mais tarde, suba 
novamente no ônibus e chegue em Lecce no coração da região do Salento. Jantar e 
pernoite. 
 
Dia 5 
Lecce > Otranto > Jantar na “Masseria Le Stanzíe” > Lecce  
 
Depois do café da manhã no seu hotel, desfrute de uma visita guiada de 3 horas pela 
cidade. Aprenda a história de Lecce, visite o centro da antiga cidade, a Catedral do 
século XII, a Basílica de Santa Croce e Piazza do Duomo. Depois da visita, suba no 
ônibus e deixe Lecce. Chegaràs em Otranto, aonde terás tempo livre a disposição para 
o almoço. Passe a tarde visitando a bela cidade de Otranto a seu tempo. Pelos séculos, 
a cidade foi invadida por um numero impressionante de populações, entre outros 
podemos encontrar traços das culturas Grega, Romana e Turca. Visite os antigos 
bairros para ver como essas culturas se misturaram. Não esqueça de visitar a icônica 
Catedral aonde os ossos de 813 mártires estão expostos em uma caixa de vidro atrás 
do altar. Veja os maravilhosos pisos mosaìcos que fazem competição com os 
reconhecidos mosaìcos de Ravenna na sua riqueza e significância. Na tarde, alcance 
Supersano aonde você terà o jantar  na “Masseria le Stanzie”. Visite a antiga fazenda, 
aprenda sobre a história e a cultura da Puglia. Veja como o macarrão feito em casa è 
feito e visite as tumbas medievaìs que fazem parte da fazenda. Jantar com refeições 
tipicas e produtos da região. A noite, viaje de volta a Lecce. Hospedagem e pernoite. 
 
Dia 6 
Lecce 
  
Desfrute do último café da manhã no hotel. Fim de nossos serviços. 
Oportunidade para desfrutar dum traslado particular para Brindisi ou Bari, confira as 
nossas tarifas confidenciais dos nossos traslados e pergunte ao nosso departamento 
booking.  
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Fantasia Siciliana 7 Dias / 6 Noites 
PALERMO > TAORMINA 
+7 Refeições 
Palermo > Erice > Marsala > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > 
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 
  
ALTA TEMPORADA 
 
Abril                18 
Maio  9 23 
Junho  6 20 
Julho               4 18 
Agosto  22 
Setembro 5 19 
Outubro 3 17 
 
1RA CATEGORIA 
 
SGL € 1.391,00 
DBL € 1.089,00 
TPL € 1.054,00 
 
HOTEL CIDADE  1RA CATEGORIA 
 
Palermo   Mercure 4* 
Agrigento   Della Valle 4* 
Ragusa   Poggio del Sole 4* 
Area Taormina             Caesar Palace 4* 
 

 
Somente com Carrani 
 
Entradas aos sítios arqueológicos incluídas 
Saline della Laguna viagem em barco e almoço! 
Sicília Barroca 
 

 
Observações Importantes 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluidas 
 

 

NOVO ROTEIRO 
       
      Roteiro 
 
Dia 1 
Palermo 
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Chegada por conta dos clientes no hotel em Palermo. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 2 
Palermo 
 
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a famosa Catedral árabe-
normanda, considerada a oitava maravilha do mundo com seus mosaicos assim com o 
belo Claustro Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, 
que inclui a Capela Palatina no Palazzo Real considerada o melhor exemplo de fusão 
entre as diferentes culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Palermo > Erice > Saline della Laguna > Agrigento 
 
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval em cima ao Monte San 
Giuliano. Muitos dizem que pouco mudou no vilarejo desde o VI século e os seus 
labirintos como uma torção de pistas è perfeito para uma boa visita na manhã. Continue 
visitando as Saline, uma extraordinária laguna aonde história, natureza e arqueologia 
encontram uma sintesis perfeita e permite o visitante de provar experiencias diferentes, 
únicas e encantadoras. Tenha um belo passeio em barco para as ilhas, por perto. O 
tour da reserva natural do “Stagnone di Marsala” è uma experiência arqueológica e 
naturalistica única. Suba nessos barcos especiais, criados ad hoc para ser capaz de 
navegar pelos fundos das lagoas que chegam ate 25 cm de altura do fundo. Com uma 
audioguia útil você verà todas as ilhas da lagoa do stagnone de perto, permanecendo 
confortavelmente sentado no barco, navegando a uma velocidade de 4 milhas. 
Passarás da ilha de Mozia, ilha Lunga, ilha de Schola, desde a antiga Via Punica 
sommersa. Depois da maravilhosa experiência desfruta do seu almoço em um 
restaurante perto da lagoa. Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino 
final para o dia. Visite os monumentos antigos gregos e as ruínas da Valle dos Templos 
(entrada incluída) - Património Mundial da Unesco - e aprenda sobre as ruìnas 
arqueológicas como o Templo clássico de Concordia o Templo de Hércules, e o Templo 
de Júpiter, um dos maiores edifícios de estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 4 
Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Ragusa  
 
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma linda e histórica cidade no 
coração da Sicilia. Entra na Villa Romana do Casale para admirar o maior e mais rico 
complexo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios Mundiais da Unesco 
na Itália desde 1997. Os mosaicos estão estendidos por mais de 3.500 metros 
quadrados com cenas mitológicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ragusa e visite o 
centro histórico encantador de “Ibla” com lindos palácios e igrejas com estilo barroco. 
Junto com outras sete cidades na Val di Noto, Ragusa é listada entre as localidades dos 
Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão de San Giorgio, os Jardins Iblei 
e caminhe para a Piazza Pola aonde nos vamos visitar a igreja de San Giuseppe: uma 
pequena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San Giorgio, a igreja das 
almas do purgatório e o magnifico Palácio Cosentini, um dos mais interessantes 
palácios barrocos em Sicilia! Jantar e pernoite no hotel. 
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Dia 5 
Ragusa > Noto > Siracusa > Taormina  
 
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade maritìma famosa pela sua 
arquitetura de estilo Barroco. Visite a Catedral de San Nicolo recentemente renovada 
depois do terremoto e faça uma caminhada no centro da cidade. Continue pelo sul da 
costa de Siracusa, na viajem sul oeste da Sicília. Visite o “Parque Arqueológico 
da Neapolis”, a área arqueológica mais famosa de Siracusa, casa da mais grande 
coleção de ruinas gregas e romanas de toda a Sicília. Entre dentro para ver os 
impressionantes restos do teatro grego, do anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio - 
uma caverna de pedras calcarias artificiais. Depois da visita, passe por uma das pontes 
da cidade em direção da ilha de Ortigia - a parte mais antiga de Siracusa - visita suas 
ricas igrejas de estilo barroco e palácios medievais. Na noite chegada em Taormina, 
hospedagem e pernoite no hotel. 
 
Dia 6 
Taormina 
 
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos vulcões mais activos do 
planeta e o mais alto da Europa. Aprenda sobre a atividade vulcânica e seja 
maravilhado com os campos de lava antiga e rochas de magma preto que criam a 
paesagem. Subida até 1.800 metros (se as condições meteorológicas permitirem). 
Retorno em Taormina e passeio pela cidade localizada sobre um espectacular elevação 
do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 7 
Taormina 
 
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
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Fantasia Mediterrânea 11 Dias / 10 Noites 
ROMA > TAORMINA 
+11 Refeições 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline 
della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > 
Taormina 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Abril                14 
Maio  5 19 
Junho  2 16 30 
Julho               14 
Agosto  18 
Setembro 1 15 29 
Outubro 13 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
SGL € 2.518,00 
DBL € 1.946,00 
TPL € 1.914,00 
 
1RA CATEGORIA 
 
SGL € 2.559,00 
DBL € 2.023,00 
TPL € 1.946,00 
 
HOTEL CIDADE  TURISTA SUPERIOR 
 
Roma     Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento   Central 4* - Cristina 4* 
Palermo   Mercure 4* 
Agrigento   Della Valle 4* 
Ragusa   Poggio del Sole 4* 
Area Taormina             Caesar Palace 4* 
 
HOTEL CIDADE  1RA CATEGORIA 
 
Roma     Bettoja Hotels 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* - Grand Hotel Vesuvio 4* 
Palermo    Mercure 4* 
Agrigento    Della Valle 4* 
Ragusa   Poggio del Sole 4* 
Area Taormina             Caesar Palace 4* 
 

 
Somente com Carrani 
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Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul em Capri 
Entradas aos sítios arqueológicos incluídas 
Saline della Laguna viagem em barco e almoço! 
Sicília Barroca 
 

 
Observações Importantes 
 
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) 
 

 

NOVO ROTEIRO 
 

Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 2  
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas 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 Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e 
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 3 
Sorrento > Capri > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao Porto de Sorrento para embarcar com destino a 
Capri. Na chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul 
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(se as condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande, traslado a Anacapri  
para o almoço. Tempo livre e pela tarde regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 4 
Sorrento > Palermo (Noite em Ferry Boat) 
 
Café da manhã no hotel. Tempo livre. A tarde saída em ônibus em direção ao porto de 
Nápoles e embarque no Ferry Boat Tirrenia/Snav com destino a Palermo. Noite à bordo 
(sem jantar e sem café da manhã). 
 
Dia 5 
Palermo 
 
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo livre e jantar no hotel. 
Alojamento. 
 
Dia 6 
Palermo 
 
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a famosa Catedral árabe-
normanda, considerada a oitava maravilha do mundo com seus mosaicos assim com o 
belo Claustro Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, 
que inclui a Capela Palatina no Palazzo Real considerada o melhor exemplo de fusão 
entre as diferentes culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem. 
 
Dia 7 
Palermo > Erice > Saline della Laguna > Agrigento 
 
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval em cima ao Monte San 
Giuliano. Muitos dizem que pouco mudou no vilarejo desde o VI século e os seus 
labirintos como uma torção de pistas è perfeito para uma boa visita na manhã. Continue 
visitando as Saline, uma extraordinária laguna aonde história, natureza e arqueologia 
encontram uma sintesis perfeita e permite o visitante de provar experiencias diferentes, 
únicas e encantadoras. Tenha um belo passeio em barco para as ilhas, por perto. O 
tour da reserva natural do “Stagnone di Marsala” è uma experiência arqueológica e 
naturalistica única. Suba nessos barcos especiais, criados ad hoc para ser capaz de 
navegar pelos fundos das lagoas que chegam ate 25 cm de altura do fundo. Com uma 
audioguia útil você verà todas as ilhas da lagoa do stagnone de perto, permanecendo 
confortavelmente sentado no barco, navegando a uma velocidade de 4 milhas. 
Passarás da ilha de Mozia, ilha Lunga, ilha de Schola, desde a antiga Via Punica 
sommersa. Depois da maravilhosa experiência desfruta do seu almoço em um 
restaurante perto da lagoa. Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino 
final para o dia. Visite os monumentos antigos gregos e as ruínas da Valle dos Templos 
(entrada incluída) - Património Mundial da Unesco - e aprenda sobre as ruìnas 
arqueológicas como o Templo clássico de Concordia o Templo de Hércules, e o Templo 
de Júpiter, um dos maiores edifícios de estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 8 
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Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Ragusa  
 
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma linda e histórica cidade no 
coração da Sicilia. Entra na Villa Romana do Casale para admirar o maior e mais rico 
complexo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios Mundiais da Unesco 
na Itália desde 1997. Os mosaicos estão estendidos por mais de 3.500 metros 
quadrados com cenas mitológicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ragusa e visite o 
centro histórico encantador de “Ibla” com lindos palácios e igrejas com estilo barroco. 
Junto com outras sete cidades na Val di Noto, Ragusa é listada entre as localidades dos 
Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão de San Giorgio, os Jardins Iblei 
e caminhe para a Piazza Pola aonde nos vamos visitar a igreja de San Giuseppe: uma 
pequena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San Giorgio, a igreja das 
almas do purgatório e o magnifico Palácio Cosentini, um dos mais interessantes 
palácios barrocos em Sicilia! Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 9 
Ragusa > Noto > Siracusa > Taormina  
 
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade maritìma famosa pela sua 
arquitetura de estilo Barroco. Visite a Catedral de San Nicolo recentemente renovada 
depois do terremoto e faça uma caminhada no centro da cidade. Continue pelo sul da 
costa de Siracusa, na viajem sul oeste da Sicília. Visite o “Parque Arqueológico 
da Neapolis”, a área arqueológica mais famosa de Siracusa, casa da mais grande 
coleção de ruinas gregas e romanas de toda a Sicília. Entre dentro para ver os 
impressionantes restos do teatro grego, do anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio - 
uma caverna de pedras calcarias artificiais. Depois da visita, passe por uma das pontes 
da cidade em direção da ilha de Ortigia - a parte mais antiga de Siracusa - visita suas 
ricas igrejas de estilo barroco e palácios medievais. Na noite chegada em Taormina, 
hospedagem e pernoite no hotel. 
 
Dia 10 
Taormina 
 
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos vulcões mais activos do 
planeta e o mais alto da Europa. Aprenda sobre a atividade vulcânica e seja 
maravilhado com os campos de lava antiga e rochas de magma preto que criam a 
paesagem. Subida até 1.800 metros (se as condições meteorológicas permitirem). 
Retorno em Taormina e passeio pela cidade localizada sobre um espectacular elevação 
do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 11 
Taormina 
 
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
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Fantasia Toda Itália 17 Dias / 16 Noites 
ROMA > TAORMINA 
+15 Refeições 

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região Dos 
Vinhos Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > 
Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline 
della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > 

Taormina 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Abril  8  29 
Maio  13  27 
Junho  10  24 
Julho                8 
Agosto  12  26 
Setembro 9  23 
Outubro 7 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
SGL € 3.599,00 
DBL € 2.818,00 
TPL € 2.703,00 
 
1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
SGL € 3.992,00 
DBL € 3.134,00 
TPL € 3.045,00 
 
HOTEL CIDADE  TURISTA SUPERIOR   
 
Florença    Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4*    
Veneza     Delfino (Mestre) 4* 
Roma     Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*   
Sorrento    Central 4* - Cristina 4* 
Palermo    Mercure 4*  
Agrigento    Della Valle 4* 
Ragusa              Poggio del Sole 4* 
Area Taormina             Caesar Palace 4* 
 
HOTEL CIDADE  1RA CATEGORIA - VENEZA ILHA 
 
Florença    Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4*    
Veneza   Carlton G. Canal 4* 
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Roma     Bettoja Hotels 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* - Grand Hotel Vesuvio 4* 
Palermo    Mercure 4* 
Agrigento    Della Valle 4* 
Ragusa              Poggio del Sole 4* 
Area Taormina             Caesar Palace 4* 
Somente com Carrani 
 
Novo! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa 
entrada exclusiva Sem Fila) 
Visita a Pompéia com entrada Sem Fila e um almoço com uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída! 
Visita a Gruta Azul em Capri (se as condições climáticas permitirem) 
Entradas aos sítios arqueológicos incluídas 
Saline della Laguna viagem em barco e almoço! 
Sicília Barroca 
 

 
Observações Importantes 
 
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) 
 

 
NOVO ROTEIRO 
 
       Roteiro 
 
Dia 1  
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
Saída de 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 
 
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 
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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. 
 
Dia 3  
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 4  
Veneza 
 
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 > Montepulciano (Toscana - Região Dos Vinhos) > Roma 
 
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. 
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Dia 6 
Roma 
 
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 os 
quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de 
São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 7 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Tempo livre (oportunidade de fazer tour regulares em Roma e 
arredores) e hospedagem no hotel. 
 
Dia 8 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos hotéis e às 7:30 horas 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 Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e 
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 > Capri > Sorrento 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao Porto de Sorrento para embarcar com destino a 
Capri. Na chegada novo embarque no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul 
(se as condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande, traslado a Anacapri  
para o almoço. Tempo livre e pela tarde regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 10 
Sorrento > Palermo (Noite em Ferry Boat)  
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Café da manhã no hotel. Tempo livre. A tarde saída em ônibus em direção ao porto de 
Nápoles e embarque no Ferry Boat Tirrenia/Snav com destino a Palermo. Noite à bordo 
(sem jantar e sem café da manhã). 
 
Dia 11 
Palermo 
 
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo livre e jantar no hotel. 
Alojamento. 

 
Dia 12 
Palermo 
 
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a famosa Catedral árabe-
normanda, considerada a oitava maravilha do mundo com seus mosaicos assim com o 
belo Claustro Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, 
que inclui a Capela Palatina no Palazzo Real considerada o melhor exemplo de fusão 
entre as diferentes culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem. 
 

Dia 13 
Palermo > Erice > Saline della Laguna > Agrigento 
 
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval em cima ao Monte San 
Giuliano. Muitos dizem que pouco mudou no vilarejo desde o VI século e os seus 
labirintos como uma torção de pistas è perfeito para uma boa visita na manhã. Continue 
visitando as Saline, uma extraordinária laguna aonde história, natureza e arqueologia 
encontram uma sintesis perfeita e permite o visitante de provar experiencias diferentes, 
únicas e encantadoras. Tenha um belo passeio em barco para as ilhas, por perto. O 
tour da reserva natural do “Stagnone di Marsala” è uma experiência arqueológica e 
naturalistica única. Suba nessos barcos especiais, criados ad hoc para ser capaz de 
navegar pelos fundos das lagoas que chegam ate 25 cm de altura do fundo. Com uma 
audioguia útil você verà todas as ilhas da lagoa do stagnone de perto, permanecendo 
confortavelmente sentado no barco, navegando a uma velocidade de 4 milhas. 
Passarás da ilha de Mozia, ilha Lunga, ilha de Schola, desde a antiga Via Punica 
sommersa. Depois da maravilhosa experiência desfruta do seu almoço em um 
restaurante perto da lagoa. Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino 
final para o dia. Visite os monumentos antigos gregos e as ruínas da Valle dos Templos 
(entrada incluída) - Património Mundial da Unesco - e aprenda sobre as ruìnas 
arqueológicas como o Templo clássico de Concordia o Templo de Hércules, e o Templo 
de Júpiter, um dos maiores edifícios de estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 14 
Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Ragusa  
 
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma linda e histórica cidade no 
coração da Sicilia. Entra na Villa Romana do Casale para admirar o maior e mais rico 
complexo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios Mundiais da Unesco 
na Itália desde 1997. Os mosaicos estão estendidos por mais de 3.500 metros 
quadrados com cenas mitológicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ragusa e visite o 
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centro histórico encantador de “Ibla” com lindos palácios e igrejas com estilo barroco. 
Junto com outras sete cidades na Val di Noto, Ragusa é listada entre as localidades dos 
Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão de San Giorgio, os Jardins Iblei 
e caminhe para a Piazza Pola aonde nos vamos visitar a igreja de San Giuseppe: uma 
pequena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San Giorgio, a igreja das 
almas do purgatório e o magnifico Palácio Cosentini, um dos mais interessantes 
palácios barrocos em Sicilia! Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 15 
Ragusa > Noto > Siracusa > Taormina  
 
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade maritìma famosa pela sua 
arquitetura de estilo Barroco. Visite a Catedral de San Nicolo recentemente renovada 
depois do terremoto e faça uma caminhada no centro da cidade. Continue pelo sul da 
costa de Siracusa, na viajem sul oeste da Sicília. Visite o “Parque Arqueológico 
da Neapolis”, a área arqueológica mais famosa de Siracusa, casa da mais grande 
coleção de ruinas gregas e romanas de toda a Sicília. Entre dentro para ver os 
impressionantes restos do teatro grego, do anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio - 
uma caverna de pedras calcarias artificiais. Depois da visita, passe por uma das pontes 
da cidade em direção da ilha de Ortigia - a parte mais antiga de Siracusa - visita suas 
ricas igrejas de estilo barroco e palácios medievais. Na noite chegada em Taormina, 
hospedagem e pernoite no hotel. 
 
Dia 16 
Taormina 
 
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos vulcões mais activos do 
planeta e o mais alto da Europa. Aprenda sobre a atividade vulcânica e seja 
maravilhado com os campos de lava antiga e rochas de magma preto que criam a 
paesagem. Subida até 1.800 metros (se as condições meteorológicas permitirem). 
Retorno em Taormina e passeio pela cidade localizada sobre um espectacular elevação 
do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 17 
Taormina 
 
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
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FANTASIA Sonho Mediterrâneo: Italia e Espanha 16 Dias / 15 Noites 
ROMA > MADRID 
+8 Refeições 
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região Dos Vinhos 
Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Barcelona > Madrid 
> Cordoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid 

 
ALTA TEMPORADA 
 
Maio  2  9  16  30 
Junho  6  20  27* 
Julho  4  11  18  25 
Agosto  1  8  15  22  29* 
Setembro 5*  12  19  26 
Outubro 10*  17 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 2.493,00 
SGL  € 3.408,00 
 
1ra CATEGORIA  
DBL / TPL € 3.079,00 
SGL  € 4.194,00 
 

 

 
Turista 

Superior 
 

1ra Categoria 

 
Suplemento para as saídas do:   
27 Junho, 29 Agosto, 5 Setembro e 10 Outubro 
 

 
€ 50,00 

 
€ 50,00 

 
HOTEL CIDADE  TURISTA SUPERIOR 
 
Roma    Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Florença             Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
Veneza   Delfino (Mestre) 4* 
Barcelona   Catalonia Barcelona 505 - Evenia Rocafort 
Madrid               Mayorazgo - Florida Norte 
Sevilla                Catalonia Santa Justa - Catalonia Giralda   
Granada   Los Ángeles  
 

 
HOTEL CIDADE           1RA CATEGORIA 
 
Roma             Bettoja Hotel 4* 
Florença            Unahotels Vittoria Firenze 4* - Raffaello 4* 
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Veneza            Carlton G. Canal 4* 
Barcelona            Catalonia Barcelona Plaza - Evenia Rosello 
Madrid             Courtyard Marriott Madrid Princesa - Catalonia Gran Via 
Sevilla              Meliá Lebreros 
Granada            Meliá Granada 
 

 
Somente com Carrani 
 
Traslado in e out 
Novo! Almoço toscano tradicional em Montepulciano 
Visita Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana - Região Dos Vinhos (Montepulciano) 
Visita a Basílica de São Marco com entrada Sem Fila! 
Oportunidade de hospedar-se em Veneza Ilha (1ra Categoria) 
Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (com nossa 
entrada exclusiva Sem Fila) 
Visitas guiadas em Barcelona, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra e Jardins da 
Generalife) e Toledo 
Guia acompanhante durante o circuíto* / ônibus deluxe com ar condicionado / trem alta 
velocidade AVE Barcelona-Madrid (classe turística) / alojamento na categoria de acordo 
com sua escolha / café da manhã diário e 8 refeições / traslados de aeroporto e de 
estação de acordo com o itinerário / seguro de viagem (somente na Espanha) 
 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
Bebidas não incluídas 

 

 
ROTEIRO 

 
Dia 1 (Quinta-Feira) 
Roma 
 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Chegada ao hotel e hospedagem. 
 
Dia 2 (Sexta-Feira) 
Roma 
 
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 os 
quartos de Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita a Basílica de 
São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel. 
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Dia 3 (Sábado) 
Roma > Assis > Siena > Florença 
 
Saída de 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 4 (Domingo) 
Florença 
 
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. 
 
Dia 5 (Segunda-Feira) 
Florença > Bolonha > Pádua > Veneza 
 
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 6 (Terça-Feira) 
Veneza 
 
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até Praça San Marco para a visita 
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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 7 (Quarta-Feira) 
Veneza > Montepulciano (Região dos Vinhos - Toscana) > Roma  
 
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 (Quinta-Feira) 
Roma > Civitavecchia (Noite de Navegação) 
 
Café da manhã no hotel e tempo livre. Aproximadamente às 19:30 horas traslado do 
hotel para o porto de Civitavecchia (Terminal Grimaldi Lines) e embarque no Cruise 
Ferry para Barcelona. Saída às 23:00 horas. Noite a bordo. 
 
Dia 9 (Sexta-Feira) 
Navegação chegada a Barcelona 
 
Café da manhã e almoço a bordo. Durante o tempo de travessia, você pode aproveitar 
da variedade dos serviços de bordo oferecidos pelo Cruise Ferries; grande espaço ao ar 
livre com piscina (adultos e crianças), espreguiçadeiras, bar; sala de festas; discoteca 
sala de videogame; refeitório (aberto 24 horas); restaurante self-service; restaurante à la 
carte; lojas; business center;  academia com máquinas techno gym. Chegada a 
Barcelona às 19:00 horas desembarque, transfer e acomodação no hotel. 
 
Dia 10 (Sábado) 
Barcelona 
 
Café da manhã no hotel. Apresentação no terminal da Julia Travel (Balmes, 5) às 8:30 
horas. Visita a cidade de Barcelona pela manhã. Conhecida mundialmente por seus 
Jogos Olímpicos de 1992, faremos um passeio pelas principais avenidas com seus 
impressionantes edifícios modernistas de Gaudí e suas obras mais emblemáticas: Casa 
Milá, La Pedrera e Casa Batlló, declaradas Patrimônio da Humanidade. Parque 
Montjuich com vistas espetacular da cidade e do porto, o Anel Olímpico, o Monumento 
de Colombo e o Porto. Na tarde conheça os atrativos oferecidas por esta cidade, bem 
como sua culinária variada e requintada. Alojamento no hotel. 
 
Dia 11 (Domingo) 
Barcelona > Madrid (Trem) 
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Café da manhã no hotel. Transfer para a estação de trem Barcelona "Sants", saída em 
trem de alta velocidade às 9:00 horas com destino a Madrid. Viagem agradável e curta 
com o conforto e velocidade deste trem AVE. Chegada às 11:45 horas. Transfer da 
estação de Madrid "Puerta de Atocha" para o hotel. Resto do dia livre. Alojamento no 
hotel. 
 
Dia 12 (Segunda-Feira) 
Madrid > Cordoba > Sevilla  
 
Café da manhã no hotel. Transfer para o nosso terminal Julia Travel (localizado no 
estacionamento subterrâneo da Praça do Oriente), para a saída às 8:30 horas em 
direção ao sul ao longo da terra de Dom Quixote, "O homem de La Mancha". Parada 
breve na típica venda de Don Quixote em Puerto Lapice. Percorrendo o caminho natural 
de "Despeñaperros" chegamos a Andaluzia, uma região com uma enorme herança de 
um passado esplendoroso. Chegada em Córdoba. Vamos conhecer a impressionante 
Mesquita / Catedral que irá descansar nossa mente e nos encorajar a caminhar pelas 
ruas estreitas do Bairro Judeu. Na parte da tarde, após uma curta viagem de cerca de 
duas horas chegaremos em Sevilla. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 13 (Terça-Feira) 
Sevilla  
 
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio panorâmico pela cidade - a Catedral pelo 
lado de fora, é a segunda maior do mundo depois de São Pedro, em Roma. Típico 
bairro de Santa Cruz, cenário natural de "Carmen", também lugar onde nasceu o mito 
de "Don Juan". Parque Maria Luisa e Praça de Espanha. Tarde livre para conhecer 
diferentes perspectivas e sabores peculiares desta cidade ativa e cheia de luz. Jantar e 
pernoite no hotel. Show de flamenco opcional. 
 
Dia 14 (Quarta-Feira) 
Sevilla > Granada 
 
Café da manhã no hotel. Seguiremos para o Califado, em direção ao coração da 
Andaluzia, por este caminho podemos observar uma vasta plantação de oliveiras. 
Chegada a Granada e veremos seu incrível monumento a última fortaleza do Reino 
Nazari de Granada até 1492. Visita a Alhambra Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO  e aos jardins Generalife, fontes, jardins, pátios que com suas paisagens 
inspiraram autores como W. Irving em seus "Contos da Alhambra". Jantar e pernoite no 
hotel. À noite, opcional, Show Zambra Flamenca show no bairro Sacromonte. 
 
Dia 15 (Quinta-Feira) 
Granada > Toledo > Madrid 
 
Café da manhã no hotel. Partida em direção norte, até chegarmos na impressionante 
cidade imperial de Toledo - Patrimônio da Humanidade e berço das civilizações - onde 
as três culturas coexistiram; Cristãos, muçulmanos e judeus. Berço da arte, história e 
espiritualidade do país toda a cidade é um Monumento Nacional. Breve visita guiada na 
cidade histórica, percorrendo a cidade antiga pelas ruas estreitas. Em seguida, 
visitaremos uma fábrica para conhecer a técnica de Damascene (incorporação de 
metais preciosos no aço). Continuação para Madrid. Hospedagem no hotel. 
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Dia 16 (Sexta-Feira) 
Madrid 
 
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
(*)Durante a estadia em Roma, Barcelona e Madrid, assim como no percurso em trem 
e no ferry não tem o serviço de guia acompanhante. 


