
 

 
 



Grupo Itália - Tour No Coração do País Divino- 09 Dias / 08 Noites 

Visitando: 

Roma, San Cesareo, Perugia, Montepulciano, Pienza, 
Montalcino, Siena, Monteriggioni,  Castellina In Chianti, S. 
Gimignano, Pisa, Montecatini, Florença, Bologna, Veneza  

 

Inicio em Roma dia 03 Setembro 2020 
Ref.: JVS11CR.02 – 22/11/2019 

 
 

Aereo Alitalia  

 
 

Serviços incluídos: 
• Traslado Aeroporto Hotel Roma 
• Ônibus de turismo com motorista 
• 02 noites hotel em Roma 
• 01 noite hotel em Perugia 
• 02 noites hotel em Siena 
• 01 noite hotel Montecatini 
• 02 noites em hotel em Veneza 
• Café da manhã nos hotéis • 07 almoços (sem bebidas) • 08 jantares  (sem bebidas) 
• Assistente / Chef privado (guia)  
• Degustação de trufa de Norcia • Degustação do famoso chocolate Perugina 
• Aula de culinária em San Cesareo 
• Degustação de vinho de Montepulciano 
• Guia local em Siena dia 5 
• Degustação de vinho em Castellina in Chianti • Degustação de vinho em San Gimignano 
• Guia local em Pisa dia 6 • Guia local em Firenze dia 7 • Aula de culinária em Fico • Guia local em 
Veneza dia 8 • Transfer do hotel até Trochetto com um típico “vaporetto” 
• Traslado Hotel/ Aeroporto Veneza 
 
PARTE AÉREA E TERRESTRE POR PESSOA EM EUROS: 
Base Tour Regular incluindo traslados de chegada e Roma e de saída de Veneza 
Forma de pagamento: 
Entrada de 25% e saldo em 09 X nos cartões 
 
Opcional VIPTOP (entradas) EUR 85, por pessoa (sem gratuidade) 
Inclui:Entrada Museus Vaticanos, Duomo de Siena,Torre de Pisa,Basilia de San Marco, Passeio de 
Gondola 
Obs: 
Para garantir um excelente nivel de qualidade de serviços e uma atenção especial, atingindo 25 
pessoas, o grupo pode ser "exclusivo".  
 
 
 
 
 
 



Roteiro: 
03/09 - 1º dia: Roma  
Chegada no Aeroporto de Roma. Traslado para o Hotel. Check in e tempo livre. Briefing de boas-vindas  
com o nosso guia/assistente.  
De noite traslado em Trastevere para um jantar em uma trattoria tipica Romana com show.  
Retorno no hotel e alojamento em Roma  

04/09 – 2º dia: Roma 
Café da manha no Hotel.  
Encontro com o guia para começar um passeio de Roma classica: passeio pelo Fórum Romano, 
o Palatino, o Coliseu (ext.*). A continuação, tour de la Roma barroca (Plaza Navona, Plaza de 
Espana, Fontana de Trevi). Parada para almoço e tempo livre. À tarde visita dos Museus 
Vaticano e da cappella Sistina*. Na tarde, retorno em Hotel e alojamento em Roma.  

05/09 – 3º dia: Roma / San Cesareo / Perugia 
Café da manha no Hotel.  
Partida de Roma de ônibus para San Cesareo: parada para visitar a fábrica de “La rustichella 
trufas”, onde pode ver o processamento do precioso produto, e fazer uma degustação da trufa de 
Norcia. Chef Manu dará uma aula de culinária sobre o uso de trufas na cozinha italiana. Pela 
tarde continuação para Perugia, a capital da região da Úmbria, encontra-se numa região de 
colinas rodeada de vales e montanhas. Na visita em Perugia, você pode encontrar uma miríade 
de belas igrejas e estruturas históricas, mas também atrações como a Fábrica de Chocolate 
Perugina onde faz uma degustação do famoso chocolate. Tempo livre. Jantar, alojamento em 
Hotel.  
06/09 – 4º dia: Perugia / Montepulciano /Pienza/Montalcino/Siena  
 Café da manha no Hotel.  
Partida para a primeira visita de hoje, a cidade de Montepulciano, onde há uma parada para 
uma degustação do vinho de Montepulciano. No final, partida para Pienza: visita desta pequena 
aldeia medieval. Parada para o almoço e, em seguida, transfer para Montalcino, para uma das 
degustações de vinho Brunello di Montalcino, acompanhado por produtos típicos da região. No 
final da visita, caminhada no centro da aldeia, e transferência para Siena. Após a chegada, 
jantar e alojamento em Siena.  

 

07/09 – 5º dia: Siena/Monteriggioni/Castellina/Siena 
Café da manha no Hotel. Encontro com o guia, e partida para a visita da cidade, longo suas ruas 
medievais, admirando os palácios e sua gloriosa Piazza del Campo, as Pallas más Bellas del 
mundo, como o lugar da famosa Carrera de caballos de 600 anos chamado "Il Palio". Tempo para 
o almoço e volta ao hotel, de onde com o ônibus partir ate de Castellina in Chianti, passando por 
Monteriggioni, onde faremos uma degustação de vinho local ao ar livre, admirando as 
impressionantes vistas para os vinhedos. Regresso no Hotel à tarde, jantar e alojamento no Hotel  

08/09 – 6º dia: Siena / S. Gimignano/Pisa/Montecatini  
 Café da manha no Hotel. Partida para a medieval San Gimignano, famosa como a cidade de 
torres: visita da aldeia antiga, e continue a uma adega para uma degustação do vinho Chianti. 
Tempo para o almoço e à tarde transfer para Pisa. Encontro com o guia, e visita do centro 
histórico da cidade, famosa por sua torre inclinada, mas também por seus lungarni”, as ruas ao 
longo do rio Arno. No final da visita, transfer para a citade de Montecatini, uma das mais famosas 
cidades termales da Itália e da Europa. Jantar e alojamento no Hotel.  

09/09 – 7º dia: Montecatini / Firenze / Bologna /Veneza 
Café da manha no Hotel. Partida para Florença. Perto de Scandicci, parada para entrar em 
Florença: a partir daqui, transfer pelo centro com o novo “Travel Gate Shuttle”: com este veículo, 
vai atravessar os subúrbios até chegar em poucos minutos na praca de Santa Maria Novella. 
Aqui encontro com o guia local para começar o passeio para a cidade, o berço do Renascimento, 
pelas ruas medievais e praças históricas, o mercado de San Lorenzo e Piazza Duomo, Piazza 
della Signoria, até chegar à Ponte Vecchio. Retorno com o shuttle de Santa Maria ao ônibus para 
continuar a viagem para Bolonha, onde tem uma visita ao maior parque agro-alimentar do mundo, 
o FICO. Aqui a nossa Guia/chef Manu, atravessando o parque, vai oferecer uma aula de culinaria 
sobre os sistemas de produção e processamento de alguns dos principais produtos alimentares 
italianos. Durante a visita, pode fazer muitas degustações de produtos típicos. No final da visita, 
continuação para o hotel, Jantar e alojamento em Veneza-Mestre.  

 



10/09 - 8º dia: Veneza  
Café da manha no Hotel. Transfer do hotel ate Tronchetto, e a partir daqui, com um típico 
"vaporetto" (os barcos venezianos) chega na ilha, para a reunião com o guia local e para iniciar o 
passeio de cidade na água. Um passeio inesquecível pelas típicas ruas venezianas (as “calle”), 
entre igrejas antigas e monumentais, pontes como o Rialto, mercados e edifícios antigos, até  
chegar à majestosa Praça de São Marcos e da Basílica. Almoço em un “bacaro” venezano (um tipo 
popular de taberna veneziana, onde há uma grande variedade de vinhos em vidro -ónbre ou 
biancheti- e pequenos alimentos e lanches-cichéti) no centro historico de Veneza, com base em 
produtos típicos venezianos. Tempo livre para passeios e compras ou atividades opcionais 
(Passeio de Gondola, Visita as ilhas de Veneza). Na hora definida, retorno em Tronchetto em 
“vaporetto”, e transfer de ônibus para o Hotel.  
11/09 – 9º dia: Veneza/Saída 
Café da manha no Hotel. Traslado ao aeroporto de partida (ou para continuacao do tour)  
Não inclui: 
City tax (taxas hoteleiras) valor aprox. € 39,50 (pagar diretamente aos hotéis) 
Maleteiros 
Refeições não indicadas em programa 
Bebidas durante as refeições  
Gorjetas e extras pessoais 
Tudo não mencionado em “Serviços incluídos” 

Termos e Condições: 

Serviços acima mencionados, sempre que possível, foram escolhidos para os passageiros. Nenhum 

serviço foi definitivamente reservado no momento. Itinerário e programa, pode ser modificado 

por um longo período de tempo em relação a necessidades específicas de segurança ou eficiência, e 

a única opção do operador e / ou guia local / assistente. As tarifas são calculadas com os custos de 

transporte e serviços até a data: então a validade da presente proposta está limitada a 7dias a 

partir de hoje. as tarifas poderiam ser recalculadas. Nenhum a reserva será feita até que a 

confirmação da proposta assinada e carimbada seja recebida, e o primeiro depósito seja pago. Os 

nomes e a localização dos hotéis podem ser alterados se ainda não estiverem disponíveis no 

momento da confirmação: a organização, em qualquer caso, garantirá o mesmo nível de qualidade 

e preço. Todos os custos extras que serão incorridos pela organização durante a viagem em nome 

e em nome do cliente ou passageiro, para atividades não cobertas pelo programa (transferências 

extras, assistência especial, despesas médicas, compras inesperadas, desvios de rota, etc. .), deve ser 

reembolsado antes da partida dos passageiros. 

Nenhum documento de viagem será enviado até que o pagamento final seja feito. 

 

Cancellation policy: 

Os termos e condições para cancelamentos totais e parciais são variáveis dependendo do destino e 

serão fornecidos em detalhes antes da confirmação. 

 

Altro. 

Para obter mais termos e condições para a realização do contrato de viagem, foram apresentados os 

documentos referentesao contrato de viagem, bem como o documento "CONDIÇÕES GERAIS DE 

PACOTES TURISTICOS DE VENDA", queserá enviado como anexo ao momento da confirmação. 
Trattamento dati: con la presente autorizzo VoglioVolare Viaggi srls all'utilizzo dei dati aziendali e 

personali dei partecipanti, per le finalità connesse alla realizzazione del presente contratto. 

 

Obs: 
1. Preços estão baseados nas tarifa vigentes para as datas solicitadas e com numero mínimo solicitado 

de participantes. 
2. Nada reservado somente cotizado,sujeito a disponibilidade de lugares no momento da reserva. 
3. Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.  
4. Veja nosso contrato na página www.mundojvs.com.br 

 

 

http://www.jvstour.com.br/

