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PT_MINITOURS BT21-22 
BAIXA TEMPORADA 2021-2022 
PORTUGUÊS 
 
Minitours 
Pacotes Individuais com excelente custo benefício 
 
Os nossos Mnitours são uma combinação de serviços regulares com privativos, uma 
excelente opção para os passageiros que querem viajar sem compromisso. Os pacotes 
incluem: o transporte que pode ser em ônibus de luxo ou em trem de alta velocidade e o 
Hotel de localização central. 
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Informações úteis antes de reservar nossos Minitours 
 
Observações importantes: 
 
• Sempre se recomenda aos passageiros que, quando chegarem em Roma, entrem em 
contato com nossos escritórios para confirmar todos os horários dos pick up dos passeios. 
 
• Durante os trajetos pelo sul da Italia, é obrigatório levar uma mala de mão por pessoa. As 
constantes trocas dos meios de transporte e as características dos mesmos, causam muitas 
dificuldades no manejo das malas, podendo ocasionar riscos de perda ou danos. Caso não 
sejam seguidas estas instruções, não nos responsabilizamos pela bagagem. Eventualmente, 
se os clientes viajarem com malas serão cobrados gastos adicionais por conta dos mesmos 
(o valor médio de transporte de uma mala em Capri è de € 12,00 aproximadamente). 
 
• Durante a estadia em Sorrento, quando estão previstos jantares, recomendamos que 
avisem aos seus clientes que o uso de calças compridas é OBRIGATÓRIO. 
 
• Recordamos que os horários de saída nos hotéis são APROXIMADOS, com uma variação 
de +/- 20 minutos. 
 
Suplementos e observações: 
 
• Suplemento em Florença e Veneza durante eventos e feiras especiais (caso necessário, 
informaremos o montante a ser pago no momento da reserva, com base no hotel confirmado 
e na política de cancelamento). 
 
• Em Florença, Veneza e Pisa as visitas regulares serão garantidas em língua espanhola 
somente com um mínimo de passageiros. 
 
• As entradas se não forem devidamente indicadas significada que não estão incluídas. 
 
• Política de cancelamento: informaremos no momento da reconfirmação. 
 
Taxas Municipais: 
 
Tomem nota: as tarifas não incluem as taxas municipais nas cidades de Roma, Florença, 
Veneza, etc. A taxa será paga pelos passageiros diretamente ao hotel. O valor por 
pessoa/diária varia de acordo com a categoria do hotel e a cidade. 
 
TODAS AS TARIFAS SÃO POR PESSOA 
 
Todos os valores são indicados em euros (€) e incluem o serviço e o imposto IVA vigente. 
Todos os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio devido ao aumento do IVA, 
taxas locais ou taxa de circulação de ônibus não comunicadas no momento da liberação 
deste catálogo. 
 
HOSPEDAGEM EM HOTÉIS LISTADOS OU SIMILARES 
 
Penalidades: 
 
• Sem custo - Até 15 dias antes da data de saída   
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• 25% do valor - de 14 dias até 7 dias antes da data da saída 
• 50% do valor - de 6 dias até 4 dias antes da data da saída 
• 100% do valor - de 3 dias até a data de saída ou no show 
 
São considerados dias úteis de Segunda-feira a Sexta-feira. 
 
Em caso de penalidade diferente, será comunicado no momento da reserva. 
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Porque nossos Minitours são “Best-sellers”? 
 
Estilo italiano 
Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procuram uma verdadeira experiência. 
 
Liberdade de múltiplas escolhas 
Nossos pacotes FIT possuem uma ampla variedade de datas. É só reservar que nos da 
Carrani cuidamos do restante da viagem para seus passageiros. 
 
Preço Garantido 
Graças ao nosso departamento de contratações, garantimos as melhores tarifas. 
 
Hotelaria selecionada com localização central 
Os hotéis incluídos nos Minitours são cuidadosamente selecionados e continuamente 
monitorados para garantir o nível de qualidade “Carrani”. 
 
Guias Locais e Tour Condutor 
Todos os nossos tour líders e guias são profissionais altamente selecionados com muita 
experiência.  
 
Melhor relação qualidade/preço 
Os Minitours são muito acessíveis e oferecem a melhor relação de preço e qualidade.  
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Índice dos Pacotes 
 
A Cidade Eterna: Roma - 4 Dias / 3 Noites - 1 Refeição 
Roma > Roma 
 
Roma Pacote Super Econômico - 4 Dias / 3 Noites 
Roma > Roma 
 
Limoncello - 2 Dias / 1 Noite - 2 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma 
 
Dolce Vita - 3 Dias / 2 Noites - 3 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma 
 
Cinque Terre - 3 Dias / 2 Noites - 2 Refeiçoes 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
Maravilhosa Amalfi - 3 Dias / 2 Noites - 1 Refeição 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Roma 
 
Costa Bonita - 5 Dias / 4 Noites - 3 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Dante - 3 Dias / 2 Noites - 1 Refeição 
Roma > Florença > Pisa > Roma 
 
Casanova Break - 3 Dias / 2 Noites 
Veneza > Veneza 
 
Tour Espiritual - 3 Dias / 2 Noites 
Roma > Foggia > São Giovanni Rotondo > Roma 
 
Tour Religioso - 3 Dias / 2 Noites 
Roma > Loreto > Roma 
 
 
 
 
 
 
Modalidade de trabalho 
 
Contatos 
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A Cidade Eterna: Roma  
4 Dias / 3 Noites 
Roma > Roma 
+1 Refeição 
 
Baixa Temporada 
Todos os dias 
 
2/11/2021 - 26/12/2021 
6/1/2022 - 29/3/2022 
 
Não Opera 
24 Dezembro 
 
Preços por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 527,00 
DBL  € 361,00 
TPL  € 361,00 
 
1/12/2021 - 27/12/2021 
2/1/2022 - 27/2/2022 
 
Não Opera 
24 Dezembro 
 
Preços por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 692,00 
DBL  € 461,00 
TPL  € 433,00 
 
Media Temporada 
Todos os dias 
 
1/11/2021 - 30/11/2021 
28/2/2022 - 29/3/2022 
 
Preços por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 823,00 
DBL  € 557,00 
TPL  € 498,00 
 
Alta Temporada 
Todos os dias 
 
27/12/2021 - 5/1/2022 
 
Preços por pessoa Categoria Turista 
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SGL € 752,00 
DBL  € 516,00 
TPL  € 485,00 
 
28/12/2021 - 1/1/2022 
 
Preços por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 1.042,00 
DBL  € 756,00 
TPL  € 713,00 
 
Inclui 
3 noites em Roma BB 
Transfer privativo do aeroporto de Roma para hotel em Roma e v.v. 
Tour regular de dia inteiro 3 AM + 2 PM que inclui: serviço de pick up, guia profissional, 
bilhetes de entrada sem fila, fones de ouvido e almoço (bebidas não incluídas) 
 
Observações importantes: 
Para as saídas aos sábados e nos dias 3 e 21 Novembro, 7, 17, 25, e 31 Dezembro, 5 
Janeiro, 10 Fevereiro e 18 Março o tour regular de dia inteiro 3 AM + 2 PM sera feito no dia 3 
do itinerário 
Idiomas do tour regular de dia inteiro 3 AM + 2 PM: Monolíngüe - inglês e espanhol, Bilíngüe 
- alemão e francês às segundas, sextas e sábados 
 
  Hotéis 
 
Cidade                       Categoria Turista            1a Categoria  
 
Roma               Ranieri 3*                                                     Imperiale 4* 
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada em Roma. Encontre o seu motorista e translado ao hotel. Check in. Oportunidade 
de reservar un de nossos tours à noite (Consulte o Catalogo I Love Rome). Pernoite em 
Roma. 
 
Dia 2 
Roma 
 
Café da manhã, pick up no hotel, você chegará à área do Vaticano com tranquilidade! O 
nosso guia o acompanhará dentro dos Museus do Vaticano, uma das coleções de arte mais 
importantes do mundo! Admire a Sala de Tapeçarias, os Mapas Geográficos, os 
maravilhosos quartos de Raphael antes de chegar à famosa Capela Sistina. Depois, você 
será levado por um acesso exclusivo à Basílica de São Pedro, não precisando fazer as 
longas filas. Uma pausa para o almoço. Depois do almoço, chegaremos à área arqueológica, 
e assim iniciaremos a segunda parte do nosso dia. O tour com visita ao Coliseu, Fóro 
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Romano e Monte Palatino. Descubra a colina Palatina onde Roma foi fundada. Visite o 
Coliseu e seja surpreendido com este monumento que é o símbolo de Roma! O Anfiteatro foi 
construído para entreter os cidadãos da Roma antiga com espectáculos de gladiadores 
lutando com animais ferozes, hoje em dia, é uma dos atrações mais fascinantes da cidade. 
Em seguida, vamos dar um passeio ao longo da Via Sacra e ver os templos de Vesta, 
Antonino e Faustina, a antiga Basílica Julia e Aemilia, monumentos que fizeram parte do 
passado glorioso do Império Romano. Resto do dia livre. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 3 
Roma 
 
Café da manhã no hotel, e aproveite esse dia livre para passear pelas ruas cheias de lojas, 
conhecer os famosos monumentos espalhados pelo centro e algumas das jóias escondidas 
da cidade eterna. Pernoite em Roma.  
 
Dia 4 
Roma 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 

javascript:void(0)
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Roma Pacote Super Econômico 
4 Dias / 3 Noites 
Roma > Roma 
 
Baixa Temporada 
Todos os dias 
 
1/11/2021 - 25/12/2021 
1/1/2022 - 13/3/2022 
  
Preços por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 361,00 
DBL € 251,00 
TPL € 226,00 
  
Alta Temporada 
Todos os dias 
  
26/12/2021 - 31/12/2021 
  
Preços por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 511,00 
DBL € 401,00 
TPL € 351,00 
  
Inclui 
Traslado regular do Aeroporto Fiumicino ou Ciampino para o hotel (o preço para os traslados  
é válido somente para as chegadas das 6:00 às 20:59 e para as saídas dos vôos das 9:45 às 
23:45, para qualquer outro horário um suplemento extra será aplicado) 
3 noites em hotel 4* (quarto standard) 
Bilhete de 24 horas para o Hop-On Hop-Off I Love Rome City Tour 
 

Hotel 
 
Cidade            1a Categoria 
  
Roma                  Diana 4* 
 
 
Baixa Temporada 
Todos os dias 
  
1/11/2021 - 27/12/2021 
7/1/2022 - 27/2/2022 
  
Preços por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 421,00 
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DBL € 274,00 
TPL € 228,00 
  
Alta Temporada 
Todos os dias 
  
28/12/2021 - 6/1/2022 
  
Preços por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 911,00 
DBL € 561,00 
TPL € 478,00 
  
Inclui 
Traslado regular do Aeroporto Fiumicino ou Ciampino para o hotel (o preço para os traslados  
é válido somente para as chegadas das 6:00 às 20:59 e para as saídas dos vôos das 9:45 às 
23:45, para qualquer outro horário um suplemento extra será aplicado) 
3 noites em hotel 4* (quarto standard) 
Bilhete de 24 horas para o Hop-On Hop-Off I Love Rome City Tour 
  
   Hotel 
 
Cidade            1a Categoria 
  
Roma               Della Conciliazione 4* 
 
 
Baixa Temporada 
Todos os dias 
  
1/11/2021 - 27/12/2021 
7/1/2022 - 27/2/2022 
  
Preços por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 379,00 
DBL € 263,00 
TPL € 217,00 
  
Alta Temporada 
Todos os dias 
  
28/12/2021 - 6/1/2022 
  
Preços por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 686,00 
DBL € 474,00 
TPL € 411,00 
  



 
 

 11 

Inclui 
Traslado regular do Aeroporto Fiumicino ou Ciampino para o hotel (o preço para os traslados  
é válido somente para as chegadas das 6:00 às 20:59 e para as saídas dos vôos das 9:45 às 
23:45, para qualquer outro horário um suplemento extra será aplicado) 
3 noites em hotel 4* (quarto standard) 
Bilhete de 24 horas para o Hop-On Hop-Off I Love Rome City Tour 

 
Hotel  

 
Cidade            1a Categoria 
  
Roma              Donna Laura Palace 4* 
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
  
Bemvindo a Roma! Encontre o seu motorista na coluna do ponto de encontro do Terminal T3 
nos iremos te levar com um trasfer regular ao o seu hotel. Resto do dia livre. Pernoite.  
 
Dia 2 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Va até a parada do ônibus Hop-On Hop-Off para utilizar o seu 
bilhete Hop-On / Hop-Off I Love Rome City Tour para descobrir as belezas de Roma, nossos 
ônibus rosa estão em circulação durante o dia todo, levando você aos mais importantes 
pontos turisticos da cidade. A bordo, através do nosso áudio guia, você receberá 
informações sobre a história por trás do esplendor de Roma. Regresse ao hotel e 
hospedagem. 
 
Dia 3 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar as maravilhas de Roma a sua meneira. Não 
perca a oportunidade de reservar um de nossos tour (confira em nosso catalogo Love 
Rome!). Hospedagem. 
 
Dia 4 
Roma 
 
Café da manhã no hotel, traslado regular ao aeroporto. Fim de nossos serviços. Arrivederci! 
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Limoncello 
2 Dias/1 Noite 
+2 Refeiçoes 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 31/3/2022 
Todos os dias 
Exceto 24/25/31 Dezembro e 1 Janeiro 
 
Preços por pessoa 1a Categoria 
 
DBL / TPL € 408,00 
SUP SGL   € 60,00 (Não comissionável) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia (inglês e espanhol todos os dias, alemão 
os sábados e domingos) 
Guia profissional (inglês e espanhol todos os dias, alemão os sábados e domingos) 
Fones de ouvido em Pompéia 
Bilhetes de entrada em Pompéia (Sem Fila) 
Assistente em Sorrento durante a estadia 
1 noite de acomodação em hotel 4* (apartamento standard) 
1 almoço (com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída) e 1 jantar (não é 
recomendável traje informal) 
Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia em italiano, francês, alemão (de segundas-feira 
a sextas-feira), português, chinês, russo e japonês 
 
Observações importantes: 
*Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem aviso prévio. 
*Permitido somente 1 mala por pessoa. 
*Preço valido para no máximo 2 acomodações. 
 

Hotéis  
 
Cidade                1a Categoria 
  
Sorrento    Michelangelo 4* 
 
 
    Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Deixando a Auto “Estrada do Sol”, cruzaremos as regiões de Lazio e da Campania. Chegada 
em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Desfrutaremos das belas vistas 
sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa. Tempo 
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para tirar 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 vamos almoçar 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 da 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 
casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e 
prosperidade da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa, chegando em 
Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal). 
  
Dia 2 
Sorrento > Roma 
 
Após o café da manhã, tempo livre para fazer compras ou outras atividades. Se você quiser 
durante a manhã, você pode optar por um tour opcional como: uma visita à ilha de Capri 
(dependendo das condições climáticas) ou fazer uma excursão a Costa Amalfitana (não 
incluída). Saída a tarde para o retorno a Roma. 
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Dolce Vita 
3 Dias / 2 Noites 
+3 Refeiçoes 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 31/3/2022 
Todos os dias 
Exceto 23/25/30 Dezembro e 1 Janeiro 
 
A saída do 31 Dezembro sera cobrado um suplemento obrigatório de € 333,00 por pessoa 
para o jantar de Fim de Ano 
 
Preços por pessoa 1a Categoria 
 
DBL / TPL € 530,00 
SUP SGL € 115,00 (Não comissionável) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia (inglês e espanhol todos os dias, alemão 
os sábados e domingos) 
Guia profissional (inglês e espanhol todos os dias, alemão os sábados e domingos) 
Fones de ouvido em Pompéia 
Bilhetes de entrada em Pompéia (Sem Fila) 
Assistente em Sorrento durante a estadia 
2 noites de acomodação em hotel 4* (apartamento standard) 
1 almoço (com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída) e 2 jantares (não é 
recomendável traje informal) 
Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia em italiano, francês, alemão (de segundas-feira 
a sextas-feira), português, chinês, russo e japonês 
 
Observações importantes: 
*Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem aviso prévio. 
*Permitido somente 1 mala por pessoa. 
*Preço valido para no máximo 2 acomodações. 
 
     Hotéis 
 
Cidade         1a Categoria 
   
Sorrento    Michelangelo 4* 
 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Deixando a Auto “Estrada do Sol”, cruzaremos as regiões de Lazio e da Campania. Chegada 
em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Desfrutaremos das belas vistas 
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sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa. Tempo 
para tirar 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 vamos almoçar 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 da 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 
casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e 
prosperidade da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa, chegando em 
Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal). 
 
Dia 2 
Sorrento 
 
Após o café da manhã, tempo livre para fazer compras ou outras atividades. Se você quiser 
durante a manhã, você pode optar por um tour opcional como: uma visita à ilha de Capri 
(dependendo das condições climáticas). Hospedagem e jantar no hotel. 
 
Dia 3 
Sorrento > Roma 
 
Café da manhã no hotel e tempo livre. Saída a tarde para o retorno a Roma. 
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Cinque Terre 
3 Dias / 2 Noites 
+2 Refeiçoes 
Saída de La Spezia 
La Spezia > La Spezia 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 30/3/2022 
Todos os dias 
 
Não Opera: --TBA-- 
 
Preços por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 418,00 
DBL € 324,00 
TPL € 253,00 
 
Inclui 
2 noites em La Spezia 
2 jantares 
“Cinque Terre” Card: 
Acesso e a viagens ilimitadas em trens no trajeto La Spezia/Levanto e viceversa 
Uso dos ônibus ecologicos dentro das 5 aldeias  
Acesso aos caminhos e trilhas para pedestres e também aos pontos de observação de 
passáros e jardins botânicos 
Uso do Centro Educativo da Torre Guardiola 
Um mapa detalhado com os caminhose trilhas, horários dos trens, horários dos barcos (não 
incluído no passse “card”) e uma lista dos produtos típicos certificados pelo Parque Nacional
   
 
   Hotéis 
  
Cidade    1a Categoria 
 
La Spezia  NH La Spezia 4* 
   CDH La Spezia 4* 
 
 
Um Oásis de Natureza e Perfumes 
 
As Cinque Terre são uma das zonas com o mar mais limpo do Mediterrâneo e uma das 
áreas mais ampla na região Liguria. Uma área que preserva a sua essência milenar até os 
tempos de hoje. 
 
Visitar as “Cinque Terre” significa visitar cinco aldeias muito pequenas, enfileiradas uma ao 
lado da outra, suspensas entre terra e mar, encaixadas em penhascos e rodeadas por verde 
colinas. Você conhecerá a história de gente que, ao longo dos séculos, têm lutado contra as 
dificuldades do terreno e da natureza. Uma cultura milenar gravada em suas muralhas de 
pedra e em seus vinhedos. As Cinque Terre eram apenas vilarejos de pescadores até serem 
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descobertas por turistas e virarem um parque nacional. Os visitantes poderão escolher entre 
dar um mergulho no mar ou fazer um tour pelas colinas. Entre caminhar pelas ruas estreitas 
(chamadas “carruggi”) ou andar em barco. As Cinque Terre são um cenário único no mundo, 
onde o ser humano e a natureza vivem em harmonia desde os tempos antigos. 
 
 
      Roteiro 
   
Dia 1 
La Spezia 
 
Chegada por conta propria no hotel. Jantar (bebidas incluídas) e hospedagem. 
 
Dia 2 
La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Utiliza o cartão “Cinque Terre Card” para descobrir estas cinco 
pequenas vilas. Jantar (bebidas incluídas) e hospedagem. 
 
Dia 3 
La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos serviços. 
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Maravilhosa Amalfi 
3 Dias / 2 Noites 
+1 Refeição 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 30/3/2022 
Todos os dias 
Exceto 23/25/27/28/29/30/31 Dezembro e 1 Janeiro 
 
Preços por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 562,00 
DBL € 387,00 
TPL € 315,00 
 
Suplemento por pessoa para as saídas de 26 Dezembro 2021 e 2 Janeiro 2022 
 
SGL € 99,00 
DBL € 87,00 
TPL € 75,00 
 
Preços por pessoa 1a Categoria Standard 
 
SGL € 790,00 
DBL € 524,00 
TPL € 447,00 
 
Suplemento por pessoa para as saídas de 26 Dezembro 2021 e 2 Janeiro 2022 
 
SGL € 321,00 
DBL € 285,00 
TPL € 283,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída (nosso tour n° 13) 
2 noites em Amalfi BB 
Assistente na Costa Amalfitana durante a estadia 
Traslados privado de ida e volta Pompéia / hotel em Amalfi 
Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante 
 

Hotéis 
 
Cidade  Categoria Turista  1a Categoria Standard 
 
Amalfi           Fontana 3*            Miramalfi 4* 
       Lidomare 3* 
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     Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi 
 
Saída às 6:45 horas aproximadamente (nosso tour regular n° 13). Partindo de Roma e 
percorrendo a “Estrada do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania.  
Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Desfrutará das belas 
vistas sobre o Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade abaixo. 
Tempo para tirar umas fotos e 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 degustaras uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio Mundial 
da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. 
Visitaremos as ruínas de Pompéia, viajando no tempo para os dias trágicos em 79 d.C., 
quando o silêncioso Monte Vesúvio, de repente se eruptou, cobrindo a próspera cidade 
romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada 
até os nossos dias. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando 
casas e "barras" da época, afrescos e mosaicos que testimunham riqueza e prósperida da 
cidade. Depois da visita, continuaremos para Amalfi com traslado privado. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Amalfi 
 
Tempo livre para descobrir as magníficas belezas desta maravilhosa localidade costeira e 
mergulhar em suas águas cristalinas. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Amalfi > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, às 15:00 horas aprox., traslado a Pompéia e 
retorno a Roma. Chegada prevista para às 21:00 horas, dependendo do trânsito. 
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Costa Bonita 
5 Dias / 4 Noites 
+3 Refeiçoes 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 28/3/2022 
Todos os dias 
Exceto 21/25/26/27/28/29/30/31 Dezembro e 1 Janeiro 
 
Preços por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 1.087,00 
DBL € 758,00 
TPL € 699,00 
 
Preços por pessoa 1a Categoria Standard 
 
SGL € 1.319,00 
DBL € 909,00 
TPL € 842,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida incluída (nosso tour n° 13) 
Traslado desde Pompéia até o hotel em Sorrento 
2 noites em Sorrento HB 
2 noites em Amalfi BB 
Assistente na Costa Amalfitana e Sorrentina durante a estadia 
Traslado de Sorrento até Amalfi em carro privativo 
Traslado de Amalfi até Pompéia em carro privativo 
Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante 
 

Hotéis  
 
Cidade         Categoria Turista    1a Categoria Standard 
 
Sorrento   Michelangelo 4*   Michelangelo 4* 
 
Amalfi        Fontana 3*       Miramalfi 4* 
        Lidomare 3* 
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Saída às 6:45 horas aproximadamente (nosso tour regular n° 13). Partindo de Roma e 
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percorrendo a “Estrada do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania.  
Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Desfrutará das belas 
vistas sobre o Gulfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade abaixo. 
Tempo para tirar umas fotos e 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 degustaras uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio Mundial 
da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. 
Visitaremos as ruínas de Pompéia, viajando no tempo para os dias trágicos em 79 d.C., 
quando o silêncioso Monte Vesúvio, de repente se eruptou, cobrindo a próspera cidade 
romana em cinzas vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada 
até os nossos dias. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando 
casas e "barras" da época, afrescos e mosaicos que testimunham riqueza e prósperida da 
cidade. Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa de Sorrento, chegando em 
Sorrento para o hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal). 
 
Dia 2 
Sorrento 
 
Depois do café da manhã, tempo livre à sua disposição para fazer compras ou outras 
atividades. Se você quiser, você pode optar por uma visita à ilha de Capri. Hospedagem e 
jantar no hotel. 
 
Dia 3 
Sorrento > Amalfi 
 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, às 11:00 horas aproximadamente, traslado privado até 
Amalfi. Hospedagem. 
 
Dia 4 
Amalfi 
 
Tempo livre para descobrir as maravilhosas belezas desta cidade costeira ou para mergulhar 
nas suas águas cristalinas. Hospedagem. 
 
Dia 5 
Amalfi > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Saída por volta das 15:00 horas aprox., traslado até 
Pompéia e retorno a Roma. A chegada em Roma é prevista para às 21:00 horas aprox., 
dependendo do trânsito. Término dos nossos serviços. 
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Dante 
3 Dias / 2 Noites 
+1 Refeição 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Florença > Pisa > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 21/3/2022 
Terça, Quinta e Sábados 
Exceto 24, 28 e 31 Dezembro e , 7,9,14 e16 Janeiro 
 
Preços por pessoa 3* Superior 
 
SGL € 487,00 
DBL  € 396,00 
TPL € 381,00 
 
Preços por pessoa 4* Superior 
 
SGL € 599,00 
DBL € 458,00 
TPL € 436,00 
 
Inclui 
Pick up em Roma e traslado até estação de trem 
Bilhetes em trem de alta velocidade Roma/Florença/Roma em 2a classe 
Tour em Florença com guia profissional 
Bilhetes de entrada para a Galeria Uffizi (Sem Fila) 
Almoço 
2 noites em Florença BB 
Excursão regular à Pisa (5 horas e 30 minutos) 
Pick up em Florença e traslado até estação de trem 
 
      Hotéis  
 
Cidade  3* Superior 4* Superior 
 
Florença                                    Corona d’Italia 3* De La Ville 4* 
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Florença 
 
Saída do hotel às 6:45 horas aproximadamente e traslado até estação de trem. Saída de 
trem às 7:50 horas com destino Florença. Ao chegar visitaremos o Duomo, o Batistério com 
a famosa Porta de Ouro do Ghiberti, o Campanário de Giotto, a Galeria degli Uffizi (visita ao 
interior Sem Fila) e a Praça della Signoria. Almoço. Tarde livre e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
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Dia 2 
Florença > Pisa > Florença 
 
Café da manhã no hotel. Às 8:00 horas por conta propria, estar no ponto de encontro em 
Piazzale Montelungo para a excursão a Pisa com saída às 8:15 horas. Pisa é uma tranquila 
e agradável cidade, próxima ao mar que soube conservar testemunhas do seu grandioso 
passado. Visita à famosa Praça, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se 
encontram: o Batistério (visita exterior), o Catedral (visita interior) e a Torre Inclinada (visita 
exterior). Retorno à tarde a Florença. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Florença > Roma 
 
Café da manhã. Manhã livre. À tarde traslado para estação de trem com destino a Roma. 
Chegada à estação de trem de Roma Termini e fim dos nossos serviços. 
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Casanova Break  
3 Dias / 2 Noites 
Saída de Veneza 
Veneza > Veneza 
Veneza 
 
Categoria Turista 
 
Exceto o período de 27 Dezembro até 1 Janeiro e de 13 a 25 Fevereiro 
 
Baixa Temporada 
24/11/2021 - 29/12/2021 
6/1/2022 - 5/2/2022 
9/2/2022 - 12/2/2022 
26/2/2022 - 11/3/2022 
Todos os dias  
 
Preços por pessoa 
 

 
Saídas as Segundas, Terças, Quartas e 

Domingos 

SGL € 182,00 
DBL € 129,00 
TPL € 118,00 

 
Media Temporada 
3/11/2021 - 23/11/2021 
2/1/2022 - 5/1/2022 
6/2/2022 - 8/2/2022 
12/3/2022 - 31/3/2022 
Todos os dias  
 
Preços por pessoa 
 

 
Saídas as Segundas, Terças, Quartas e 

Domingos 

SGL € 228,00 
DBL € 158,00 
TPL € 136,00 

   
Saídas as Quintas, Sextas e Sábados 

SGL € 195,00 
DBL € 141,00 
TPL € 125,00 
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----------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
 
1a Categoria 
 
Exceto o período de 29 Dezembro até 1 Janeiro 
 
Baixa Temporada 
10/11/2021 - 28/12/2022 
5/1/2022 - 12/2/2022 
26/2/2022 - 18/3/2022 
Todos os dias  
 
Preços por pessoa 
 
SGL € 325,00 
DBL € 198,00 
TPL € 186,00 
 
Media Temporada 
1/11/2021 - 9/11/2021 
2/1/2022 - 4/1/2022 
13/2/2022 - 25/2/2022 
19/3/2022 - 31/3/2022 
Todos os dias 
 
Preços por pessoa 
 
SGL € 522,00 
DBL € 328,00 
TPL € 302,00 
 
Suplemento por pessoa durante as seguintes saídas: 13/14/15/20/21/22 Fevereiro 2021 
 
Preços por pessoa 
 
SGL € 217,00 
DBL € 145,00 
TPL € 84,00 
 
Inclui 
2 noites em Veneza BB 
Passeio de gôndola em regular às 11:00 (TA AM não opera o dia 25 de Dezembro e em caso 
de condições climática adversas. Sem guia durante o passeio) 
 
    Hotéis 
 
Cidade  Categoria Turista         1a Categoria   
  
Veneza                      Scandinavia 3*                         Savoia & Jolanda 4*   

   
Saídas as Quintas, Sextas e Sábados 

SGL € 275,00 
DBL € 192,00 
TPL € 170,00 
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                  (Veneza ilha - Área de San Marco)        (Veneza ilha - Área de San Marco)  
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Veneza 
 
Chegada em Veneza por conta própria. Check in no hotel e dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Veneza 
 
Café da manhã no hotel e descubra Veneza de gôndola. Estar no ponto de encontro às 
10:45 na rua Larga Ascensione, em frente ao correio da Piazza San Marco, perto do museu 
Correr. O passeio de gondola começa às 11:00. A melhor maneira de apreciar a beleza e a 
singularidade de uma cidade construída sobre as águas. Remando pelo Gran Canal e canais 
menores, você poderá admirar os esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e armazéns a 
beira das ruas. O passeio em gôndola (máximo 6 personas por gôndola) dura 30 minutos. O 
tour termina chegando a estação Bauer. Este passeio é ideal para os fotógrafos! Resto do 
dia à disposição. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Veneza 
 
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
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Tour Espiritual 
3 Dias / 2 Noites 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Foggia > São Giovanni Rotondo > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 27/2/2022 
Todos os dias 
 
Preços por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 467,00 
DBL € 359,00 
TPL € 299,00 
 
Preços por pessoa 1a Categoria Standard 
 
SGL € 529,00 
DBL € 379,00 
TPL € 335,00 
 
Inclui 
2 noites em São Giovanni Rotondo BB 
Traslados privativo de ida e volta Foggia / São Giovanni Rotondo / Foggia 
Bilhetes de trem Roma/Foggia e Foggia/Roma em 2ª classe 
 

Hotéis  
 
Cidade     Categoria Turista       1a Categoria Standard 
 
São Giovanni Rotondo Fini 3*    Gran Paradiso 4* 
 
 

Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > São Giovanni Rotondo 
 
Saída de trem regular de Roma Termini. Ao chegar na estação de Foggia, haverá um 
motorista a sua espera e traslados até o hotel de São Giovanni Rotondo, cidade que tornou-
se popular pelo Padre Pio (possibilidade de fazer uma parada em Monte Sant’Angelo com 
um suplemento). Alojamento no hotel. 
 
Dia 2 
São Giovanni Rotondo 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre à disposição para visitar São Giovanni Rotondo, onde 
Padre Pio viveu de 1916 até a sua morte em 23 setembro de 1968. A vida de Padre Pio 
tornou se famosa e misteriosa, devido a presença do milagre do estigma. Este milagre foi 
reconhecido pelo Papa, depois da aprovação de 3 comissões canônicas. Através de um 
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decreto em Dezembro 1998 o Papa decidiu acatar a beatificação feita dia 2 Maio 1999. 
Milhões de pessoas participaram da missa realizada em São Pedro dia 26 Fevereiro 2002 
para a sua canonização. Em São Giovanni Rotondo você poderá visitar a tumba de Santa 
Maria delle Grazie onde o seu corpo está descansando desde setembro de 2009. A sua vida 
foi dedicada inteiramente ao cumprimentos dos ditames Cristiano, fundou o “Grupo de 
Oração” realizou um grande projeto construindo a “Casa Sollievo della Sofferenza” este 
hospital moderno se tornou um dos maiores hospitais da Europa. Padre Pio, assim como o 
apostolo Paulo, posicionou a santa cruz acima da sua própria vida e do seu apostolato. Sem 
vaidades, e apaixonado pela a vida de Jesus, confirmou-se como a Sua entidade, 
oferecendo, a sua vida, para a salvação do mundo. Alojamento no hotel. 
 
Dia 3 
São Giovanni Rotondo > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Traslado privativo para Foggia e saída em trem para Roma. Fim 
dos serviços. 
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Tour Religioso 
3 Dias / 2 Noites 
Saída de Roma 
Roma > Roma 
Roma > Loreto > Roma 
 
Baixa Temporada 
1/11/2021 - 28/3/2022 
Todos os dias 

 
Categoria Turista 
 
SGL € 399,00 
DBL  € 267,00 
TPL  € 225,00 
 
Suplemento por pessoa de 23,00 Euros a partir do 7 até o 12 de Dezembro  
 
Inclui 
2 noites em Loreto BB 
Bilhetes de trem de ida e volta de Roma até Ancona em 2ª classe 
Traslados privativo de ida e volta de Ancona para o hotel em Loreto 
 

Hotéis 
 

Cidade    Categoria Turista 
 
Loreto                   San Gabriele 3* 
 
 
Dia 1 
Roma > Loreto 
 
Saida da estação de trem Roma Termini para Ancona. Chegada a Ancona e encontro com o 
motorista para o traslado privativo até o hotel em Loreto. Pernoite no hotel. 
 
Dia 2 
Loreto 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar a capital do culto mariano. Loreto tem a forma 
de um grande santuário gigantesco, protegido por grandes muralhas e baluartes construídos 
no século XVI. A história do “Santuário da Santa Casa” começa no século XIII com o 
transporte da Terra Santa da casa de Nazaré, onde a Virgem Maria viveu. Esta preciosa 
relíquia foi transportada na Itália após a derrota dos exércitos cristãos, contra a Hordas 
islâmicas, durante o tempo das Cruzadas. O coração da cidade é a Praça da Virgem Maria. 
Adornada por uma bela fonte barroca em frente à impressionante Basílica, construída entre o 
final do período gótico e a Renascença, para proteger a Santa Casa, onde Maria recebeu o 
Anúncio do Arcanjo, de maciça peregrinação. A relíquia está dentro da Basílica, sob a 
incrível Cupola e protegida com uma tela de mármore, projetada por Bramante. Dentro da 
casa sagrada há um nicho contendo uma estátua negra da Virgem Maria. Não perca a 
oportunidade de visitar também o Museu-Pinacoteca, onde pode admirar obras-primas de 
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Lorenzo Lotto e uma importante colecção de obras de arte em cerâmica. O museu fica 
dentro do Palácio Apostólico, no lado norte oeste da Praça da Virgem. O passeio pode 
continuar em torno das lojas da rua Boccalini, através de belas absides da Piazzale Loreto e, 
finalmente, desfrutar de uma excelente vista panorâmica da cidade a partir da praça 
Giovanni XXIII. Pernoite no hotel. 
 
Dia 3 
Loreto > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Regresso a Roma de trem. Pick up no hotel e traslado para a 
estação de trem de Ancona. Chegada em Roma e fim dos nossos serviços. 
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Perfil da Empresa 
 
A Carrani Tours oferece uma diversificada gama de produtos por toda Itália, possuímos 
grande variedade de opções para todos os tipos de passageiros entre excursões, tours, 
serviços tanto para o público individual como para grupos. 
Uma empresa flexível, com foco no cliente, a Carrani tours oferece uma extensa seleção de 
serviços altamente qualificados, com atenção especial para a cultura e gastronomia nas 
principais cidades italianas. 
 
Recebemos o mundo na Itália desde 1925 
 
A história da Carrani Tours começa em 1925, após uma ideia brilhante de seu fundador, 
Benedetto De Angelis, que queria oferecer uma estrutura adequada para fazer visitas 
guiadas em Roma. A Carrani Tours, obteve a primeira licença emitida pelo município de 
Roma como operador de ônibus para fins turísticos. 
 
Ao longo desses anos, a Carrani Tours criou e desenvolveu uma série de tours nos 
principais destinos italianos, tornando-se uma empresa líder em viagens pela Itália. Hoje, a 
Carrani Tours ainda pertence à família fundadora e emprega mais de 140 profissionais. 
 
A variedade de produtos da Carrani Tours expandiu-se e atualmente além de viagens a 
lazer, também oferecemos viagens de incentivo, reuniões e eventos. Em 2009, a Carrani 
Tours adquiriu ações de uma operadora de turismo norte-americana e atualmente atua na 
América do Norte com o nome de Ciao Italy e Carrani Tours, estabelecendo a marca no 
mercado americano. A Carrani tem uma forte presença no Canadá, Austrália, Europa e 
América do Sul e Central, com foco na Argentina, México e Brasil, onde está presente desde 
2008. 
 
Seja nosso Parceiro 
 
Oferecemos aos nossos parceiros uma grande variedade de produtos. Nossa equipe estará 
sempre pronta para oferecer a todo momento as melhores soluções, trabalhamos acima de 
tudo com paixão e profissionalismo. 
Seus clientes nunca estarão sozinhos: seremos seus “olhos” e “mãos” durante a viagem. 
 
Serviços 
 

• Especialista em viagem FIT & Grupos, Carrani Tours representa a melhor solução 
para os seus clientes 

• Tour e pacotes de alta qualidade para grupos ou individuais 
• Excursões guiadas pelas principais cidades da Italia 
• Carros de luxo 
• Jogos de futebol, eventos esportivos e tours com ênfase em gastronomia 
• Hotéis, Vilas 

 
Nossa sede em Roma, Itália 
Indústria turismo cultural e lazer 
Um empresa privada 
Estamos presentes América Latina, Canadá, USA, Austrália 
Numero de funcionários: 140 



 
 

 32 

Fundação 1925 
Presidente e proprietário Mr. Paolo Delfini 
Endereço: Via I. Pettinengo 72 - 00159 - ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790 
 
Política de trabalho 
 
Para evitar qualquer problema com suas reservas, gostaríamos de lembrá-lo de nossa 
política de reservas e cancelamentos: 
 
Para fornecer uma resposta precisa, as reclamações devem ser enviadas por e-mail em um 
prazo de 60 dias a partir da data do serviço prestado pela Carrani. Ressaltamos que quando 
você nos enviar um e-mail solicitando nossos serviços, sempre enviaremos uma resposta 
por escrito. Se você solicitar um hotel específico que não esteja disponível, ofereceremos um 
hotel similar. 
 
Em caso de cancelamento, enviaremos um e-mail para confirmar que sua reserva foi 
cancelada. Se você não receber essa confirmação, a reserva ainda estará ativa. Portanto, se 
o nosso fornecedor nos cobrar multas por no show, repassaremos as mesmas multas. 
 
Informamos a todos os clientes que as tarifas não incluem o imposto municipal. Este imposto 
será pago diretamente pelos clientes no check-in ou no momento do check-out, de acordo 
com o procedimento das leis da cidade. Lembramos que o imposto será alterado de acordo 
com a categoria do hotel. Por favor, informe os viajantes antes da partida. 
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Dados bancários Carrani Tours by Escursioni Italiane Srl 
 
BANCA CARIGE ITALIA SPA 
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580 
SWIFT: CARIITGG 
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59 
00187 – ROMA 
 
INTESA SAN PAOLO SPA 
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414 
SWIFT: BCITITMM 
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10 
00198 – ROMA  
 
Agradecemos a parceria e nos colocamos a sua disposição para eventuais esclarecimentos. 
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