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PT_REGIONALS_AT19 
ALTA TEMPORADA 2019 
PORTUGUÊS 
 
Regionais 
 
Roteiro nas regiões italianas 
 
Passeio através da regiões italianas para grupos pequenos, com saídas garantidas para 
descobrir, Piemonte, Ligúria, os lagos das regiões setentrionais, Sicilia, Costa Francesa, 
Sardenha e Corsica. Hospedagem nas principais cidades, passeios com guias, 
acompanhador e serviços prestados de acordo com o programa. 
 
#UnescoJewelsOfItaly 
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Informações úteis antes de reservar nossos passeios Regionais 
 
Pontos de encontro e horários: 
 
Milão - Starhotels Ritz 
Às 8:30 
Via Lazzaro Spallanzani, 40 
Tel. +39 02 20551 
 
Gênova - Starhotels President 
Às 8:30 
Corte Lambruschini, 4 
Tel. +39 010 5727 
 
Os tours incluem: 
 
Transporte em ônibus de luxo com ar condicionado 
Guia acompanhante 
Hospedagem em hotéis 
Visitas panorâmicas conforme itinerário 
As refeições conforme itinerário 
Entradas nos museus e monumentos conforme itinerário 
 
Os tours não incluem: 
 
Bebidas, extra e tudo o que não está mencionado no itinerário 
 
PELOS MOTIVOS DE ORGANIZAÇÃO OS ITINERÁRIOS DE TODOS OS CIRCUITOS 
PODEM SER MODIFICADOS OU INVERTIDOS SEM PRÉVIO AVISO. 
 
Taxas Municipais: 
 
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. 

 
TODAS AS TARIFAS SÃO POR PESSOA 
 
As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem o serviço e o IVA corrente 
aplicável. Todos os preços estão sujeitos a alteração 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 EM HOTÉIS DA LISTADOS OU SIMILARES 
 
Penalidades: 
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De 25 dias úteis antes da data de saída: sem gastos 
De 24 a 16 dias úteis antes da data de saída: 30% 
De 15 a 6 dias úteis antes da data de saída: 50% 
De 5 a 4 dias úteis antes da data de saída: 70% 
De 3 dias a no-show ou interrupção do viagem: 100% 
 
São considerados dias úteis de Segunda a Sexta-feira. 
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Porque os nossos Regionais são são únicos e adorados pelos clientes? 
 
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. 
 
Qualidade Da Comida 
Prezamos muito pela qualidade da comida servida durante os tours, queremos sempre 
dar o melhor para os nossos clientes. 
 
Guias locaís e tour escorts expertos  
Todos os nossos tour líder e guias são profissionais altamente qualificados com muita 
experiência.  
 
Melhor Relação Qualidade/Preço 
Os tours Regionais são muito acessíveis e oferecem a melhor relação preço e 
qualidade. 
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Índice dos Tours 
 
Lagos do Norte 4 Dias / 3 Noites Milão > Milão 
Milão > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione > 
Riva del Garda > Verona > Milão 
 
Dolomitas 4 Dias / 3 Noites Milão > Milão 
Milão > Verona > Canazei > Cortina D’Ampezzo > Lago Misurina (Tre Cime di 
Lavaredo) > Lago Braies > Vales Pusteria e Badia > Gardena e Giau Pass > Falzarego 
e Costalunga Pass > Lago Carezza > Merano > Bolzano > Trento > Milão 
 
Piemonte 4 Dias / 3 Noites Milão > Milão 
Milão > Região Monferrato > Turim > Langas > Asti > Turim > Courmayeur > Aosta > 
Milão 
 
Liguria 4 Dias / 3 Noites Milão > Milão 
Milão > Gênova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Rapallo > Portofino > 
Santa Margherita Ligure > Milão 
 
Costa Azul 4 Dias / 3 Noites Milão > Milão 
Milão > Sanremo > Montecarlo > Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del Esterel > 
St. Paul de Vence > Grasse > Cannes > Niza > Milão 
 
Liguria e Costa Azul 7 Dias / 6 Noites Milão > Milão 
Milão > Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Porto Venere > 
Cinque Terre > Sanremo > Monaco > Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del 
Esterel > St. Paul de Vence > Grasse > Cannes > Niza > Milão 
 
Liguria e Piemonte 7 Dias / 6 Noites Milão > Milão 
Milão > Gênova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Rapallo > Portofino > 
Santa Margherita Ligure > Região Monferrato > Turim > Langas > Asti > Turim > 
Courmayeur > Aosta > Milão 
 
Sardenha 6 Dias / 5 Noites Gênova > Gênova 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Gênova Porto > Olbia > 
Maddalena e Caprera > Palau > Costa Smeralda > Stintino > Capo Caccia > Alghero > 
Castelsardo > Santa Teresa > Olbia > Gênova 
 
Sardenha e Córsega 7 Dias / 6 Noites Gênova > Gênova 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Gênova Porto > Olbia > 
Maddalena e Caprera > Palau > Costa Smeralda > Stintino > Capo Caccia > Alghero > 
Castelsardo > Santa Teresa > Bonifacio > Ajaccio > Corte > Bastia > Savona > Gênova 
 
Sicilia: De Costa à Costa 7 Dias / 6 Noites Palermo > Taormina 7 Refeições 
Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > 
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 
 
Lagos do Norte e Dolomitas 7 Dias / 6 Noites Milão > Milão 
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Milão > Lago Orta > Stresa > Como > Bellagio > Bergamo > Sirmione > Riva del Garda 
> Verona > Val di Fiemme > Val di Fassa > Cortina D’Ampezzo > Lago Misurina (Tre 
Cime di Lavaredo) > Lago Braies > Vales Pusteria e Badia > Gardena e Giau Pass > 
Falzarego e Costalunga Pass > Lago Carezza > Merano > Bolzano > Trento > Milão 
 
Lagos do Norte e Liguria 7 Dias / 6 Noites Milão > Milão 
Milão > Lago Orta > Stresa > Como > Bellagio > Bergamo > Sirmione > Riva del Garda 
> Verona > Lago Iseo > Gênova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Rapallo > 
Portofino > Santa Margherita Ligure > Milão 
 
Modalidade de trabalho 
 
Contactos 
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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 Única 
 
DBL / TPL  € 1.011,00 
SGL   € 1.131,00 
 

Hoteís 
 

Cidade    Categoria Única 
 
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! 
 
Notas 
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 horas desde o Starhotels Ritz de Milão até Lago de Orta. Parada na 
aldeia Orta San Giulio e breve visita da cidade. A seguir, por barco visitaremos a ilha de 
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San Giulio, frente da mesma aldeia: uma joia da lagoa, completamente ocupada por o 
Mosterio Mater Ecclesie, famoso por suas procuras nos livros antigos. Após a visita, 
barco de retorno até Orta e saída em bus para Stresa, no Lago Maggiore, um dos 
maiores lago da Italia. Rodeado pelas pre–Alpes, de origem glacial, a localidade fica 
compartida numa zona da baixa com lieves colinas, que pertencem a provincial de 
Novara, e uma zona “alta” de montanhas, algumas com neve permanente ao longo do 
ano. Estas caracteristicas permitem encontrar, nestas zonas, variedades de flores e 
plantas tipica dum clima subtropical; a aldeia de Stresa, hoje em dia um resort popular e 
charmoso, fica ao lado duma panoramica e frente às ilhas Borromeas. Tempo livre para 
o almoço (em Stresa ou Isola dei Pescatori). À tarde embarque em lancha para as ilhas 
dos Pescatori onde se encontra um povoado de pescadores que moram na ilha de 
ruazinhas muito interessantes), visita. Continuação com barco até a ilha Bela (onde 
encontra–se o maravilhoso Palácio Borromeu, com seu jardim encantador). Retorno 
para Stresa, saída para Como. Alojamento no hotel. 
 
Dia 2  
Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia 
 
Café da manhã. Breve visita ao centro da cidade de Como. Situada em meio a um 
círculo de montanhas aos pés do monte Brunate e de frente ao lago, é a cidade da 
indústria da seda, antiga mas sempre atual, exemplo do racionalismo arquitectónico 
italiano. O lago de Como, dividido em três vertentes, está situado atrás das praias mais 
célebres da Itália. Embarque até Bellagio, localizada no pico de um monte que divide 
duas das três vertentes do lago. Tratase de uma pequena aldeia pitoresca caracterizada 
por ruazinhas estreitas; os luxuosos hotéis; as mansões patrícias e os jardins 
contribuem a criar um encantador cenário famoso em todo o mundo; visita. Almoço livre. 
Pela tarde embarque até Varenna. Percurso ao longo da costa oriental do Lago de 
Como e continuação até Bergamo. Esta cidade está caracterizada por uma separação 
entre a cidade "alta" que corresponde à cidade velha: distante, silenciosa, antiga e a 
cidade "baixa", moderna. Passeio no centro Renascentista da cidade. Chegada em 
Brescia. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 3  
Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona 
 
Café da manhã, continuação até o Lago de Garda, o maior dos lagos pré–alpinos e dos 
lagos italianos. Percurso com ônibus pela costa Ocidental do Lago. A paisagem é muito 
variada: se pode encontrar lugares tranqüilos e zonas selvagens uma diante da outra. 
Chegada em Sirmione. Onde o lago de Garda oferece um cenário que gree es– plendor, 
ressalteo as águas azuis e o verde das oliveiras, que coroam os restos de uma Vila 
Romana. Tour em lancha para admirar a Península de Sirmione, o castelo medieval e 
as ruínas da villa de Catullo. Almoço livre. Pela tarde continuação até Riva del Garda, 
junto ao lago, na sua parte setentrional, esta cidade no seu centro histórico conserva 
sinais da dominação Veneziana. Numerosas são as vilas e os parques. Continuação até 
Verona, hospedagem em hotel. 
 
Dia 4 
Verona > Milão 
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Café da manhã, visita da cidade famosa por sua Arena e pela célebre história de 
Romeo e Julieta. Visitaremos a famosa praça de Erbe, centro da cidade ao tempo em 
que existia o foro Romano, Praça dos Senhores, com o Edifício Municipal, o Palácio dos 
Tribunais, a Torre de Lamberti. Almoço livre. Retorno em Milão, término dos serviços. 
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Dolomitas 4 Dias / 3 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Verona > Cortina D’Ampezzo > Lago Misurina (Tre Cime di Lavaredo) > Lago 
Braies > Vales Pusteria e Badia > Gardena e Giau Pass > Falzarego e Costalunga Pass 
> Lago Carezza > Merano > Bolzano > Trento > Milão 
 
Alta Temporada 
 
Abril                25 
Maio  16 
Juhno  13  27 
Julho  11  25 
Agosto  29 
Setembro 12 
Outubro 10 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 905,00 
SGL   € 985,00 
 

Hoteís 
 

Cidade    Categoria Única 
 
Cortina D’Ampezzo  Villa Neve 3* 
Bolzano   Parkhotel Luna Mondschein 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustações de maçãs e speck nas Dolomitas 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 
 

Roteiro 
 
Dia 1 
Milão > Verona > Cortina D’Ampezzo 
 
Às 8:30 horas saída de Milão desde o hotel Starhotels Ritz, até Verona (o encontro é 
possível diretamente de Verona também desde o hotel Mastino, juntando-se com o 
grupo às 10:30 horas). Visita da cidade famosa por sua Arena e por a celebre historia 
de Romeo e Giulietta. Visitaremos a celebre Piazza delle Erbe, centro da cidade 
quando tinha o foro Romano, Praça dos Senhores, com o Palacio da Camara 
Municipal, o Palacio dos Tribunales, a Torre de Lamberti. Almoço livre. Continuação 
até Cortina d’Ampezzo. Recorrido por a Val di Fiemme, Val di Fassa e Passo Pordoi: 
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aquí se reuniem umas localidades que colocamse entre os panoramas mais 
encantadores. Cortina D'Ampezzo, estação de verão e vacações invernais, está 
situada numa ampla conca na valle do Boite. Ao lado do sector turístico são muito 
prósperas as actividades regionais, sobretudo a lavra da madeira. Chegada, 
alojamento no hotel. 
 
Dia 2 
Cortina D’Ampezzo > Lago Misurina (Tre Cime di Lavaredo) > Lago Braies > Vales 
Pusteria e Badia > Gardena e Giau Pass > Cortina D’Ampezzo 
 
Café da manhã. Excursão ao Lago de Misurina (situado numa magnífica posição, 
entre bosques de coníferas e grandiosas cimas dolomíticas, entre as quais se 
encontrarão as "3 Cime di Lavaredo": as mais famosas das Dolomitas e entre as mais 
conhecidas do mundo do alpinismo). Continuação até o lago de Braies, cuja aguas 
resplendecem dum azul incomparavel. Seguiremos por a Val Pusteria e Val Badia, 
típicos vales alpinos. Regresso a Cortina, tempo livre e alojamento. 

Dia 3 
Cortina D’Ampezzo > Falzarego e Costalunga Pass > Lago Carezza > Merano > 
Bolzano 
 
Café da manhã. Recorrido por os Pasos das Dolomitas: Passo Falzarego se alza 
na conca de Cortina; Passo Sella se encontra entre a Val di Fassa e Val Gardena, 
oferece panoramas espectaculares de verão e de invierno, excursões para os 
aficionados com subida a Sassolungo. Parada no lago de Carezza e tempo livre 
para o almoço, ao terminar saída para Merano, um centro encantador e 
surpreendente cultural e histórico. Visita da cidade velha. Continuação para 
Bolzano, importante centro comercial ja na Idade Media, que afirmouse como 
centro industrial a partir da Segunda Guerra Mundial. Visitaremos o Duomo em 
estilo gótico que, com seu campanario a cúspide, constitue o emblema da cidade; a 
igreja dominicana, com o interior decorado com frescos da escola bolzanina. 
Daremos um passeio por a rua dei Portici, a principal do nucleo medieval e centro 
comercial da cidade. Alojamento. 

Dia 4 
Bolzano > Trento > Milão 
 
Café da manhã. Partida para Trento, a capital da região. A cidade é dominada pelo 
castelo, conhecido como del Buon Consiglio, símbolo da Casa de Habsburgo, que 
dominou o bairro durante muitos séculos. Santa Maria Maggiore, construída no século 
XVI e um dos primeiros trabalhos do Renascimento e da idade gótica. Palácio 
Geremia, edifício que representa o século XVI. Tempo livre para o almoço. Saída para 
Milão, chegada prevista à tarde, aonde o tour termina. 
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Piemonte 4 Dias / 3 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Região Monferrato > Turim > Langas > Asti > Turim > Courmayeur > Aosta > 
Milão 
 
Alta Temporada 
 
Maio  2 
Juhno  20 
Outubro 17 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 895,00 
SGL   € 1.080,00 
 

Hoteís 
 

Cidade    Categoria Única 
 
Turim    Starhotels Majestic 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de vinho Barolo e creme de trufa 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Milão > Região Monferrato > Turim 
 
Saìda às 8:30 horas desde o hotel Starhotels Ritz em Milão para a região montanhosa 
de Monferrato, no sudeste da região do Piemonte. Chegada e visita de Acqui Terme, 
uma antiga cidade romana que se destaca pelo seu belo Aqueduto que remonta a 2.000 
anos atrás e pela seu Fonte “La Bollente”, fonte de água quente a 75 °. Depois de uma 
curta caminhada na cidade velha, partida para Casale Monferrato, a capital do antigo 
Duque de Monferrato. A cidade velha inclui vários edifícios bonitos com estilos 
arquitectónicos diferentes, tais como a Fortaleza, a Torre Cívica e a Catedral. Almoço 
livre. À tarde, saída para Turím passando, num caminho panorámico, pelo assim 
chamado Monferrato casalese, paisagem colinosa de rara beleza em que se destacam 
o povoado empoleirado de Moncalvo, lugar de prestigio pelos seus vinhos e receitas 
típicas regionais e Crea, onde se encontra o homónimo santuario, patrimonio mundial 
da humanidade UNESCO. Breve visita. Chegada a Turim, alojamento e pernoite. 
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Dia 2 
Turim 
 
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade. Turim, de origem romana, 
primeira capital do Reino de Italia, sede da fábrica de auto FIAT, centro cultural e 
universitario, hoje em dia é a quarta maior cidade do país para o número de habitantes 
e terceira para o desenvolvimento industrial. Pela manhã a visita seguirá o chamado 
«caminho sabaudo», ou seja incluindo o Palacio Real de Venaria, maior residencia da 
familia real Savoia, que inspiró aos arquitectos franceses na hora de projectar o 
Palacio de Versailles, em París. Construido na segunda metade de 1600 por ordem 
do duque de Savoia Carlos Manoel que o deu como presente à sua esposa, 
apresenta além do imponente edificio principal, o maior parque da região. Continuação 
até Superga, segunda colina da região em que se encontra a Básilica que o rei de 
Sardenha Vittorio Amedeo II dedicou à Virgem depois da victoria do exercito de 
Piemonte contra Francia e Espanha ao começo de 1700. Aquí se encontram as 
tumbas da familia Savoia e a única colecção de retratos de todos os papas da historia 
pintados sobre tela. Pausa para o almoço livre com regresso ao centro da cidade. À 
tarde visita do centro da cidade que inclui Praça Castello com o Palacio Madama, 
antiga Porta Romana, Palacio da familia real e finalmente museo de arte e o Palacio 
Real; a Mole Antonelliana, torre símbolo da cidade edificada pelo arquitecto Antonelli 
em 1873 e dedicada ao Rei Vittorio Emanuel II: hoje hospeda o maior museo nacional 
dedicado ao cinema; a Catedral que guarda o Santo Sudario, a peça de linho que 
segundo a tradição popular foi o que se utilizou para enrolar o corpo de Jesús (próxima 
esposição, primavera 2010); Praça São Carlos, com as suas galerias no típico estilo 
piemontês, passeio pela rua Roma e Garibaldi e tempo livre para aproveitar da vida 
diaria desta incrível cidade. Alojamento no hotel. 
 
Dia 3 
Turim > Langas > Asti > Turim 
 
Café da manhã, saída com destino a La Morra, povoado de época medieval que 
baseia as suas riquezas no chamado «ouro tinto», o Barolo. Visita duma cantina típica 
e degustação dos melhores vinhos da zona. Continuação para Grinzane Cavour, sede 
do homónimo castelo e dalgumas das principais enotecas da região. Aquí o primeiro 
chefe do Governo italiano, o Conde Cavour creou o mito do vinho Barolo. Entre colinas 
e vinhas chegaremos a Alba, cidade considerada a capital das Langas, zona de 
colinas e forte produção de vinhos, é conhecida também como líder regional na 
compraventa de trufas e chocolate (aquí nasceu a empresa multinacional Ferrero que 
produz do chà ao chocolate e os biscoitos no mundo inteiro). De época preromana a 
cidade desenvolveu um importante papel em época medieval. Visitaremos a Catedral, 
o centro histórico com as ruas do comercio, Vittorio Emanuel e Cavour e o Palacio 
Comunal. Almoço livre. À tarde, recorrido até Asti. Cidade que apresenta influencias 
romanas e barrocas, medieval e renacentista, é famosa no mundo pela produção de 
vinhos, entre os quais se destaca o Asti Spumante. Visita do centro, com a Catedral 
de Santa María Assunta, Praça Roma com o monumento à Italia, a Torre Vermelha, 
de época romana, os palacios barrocos e as torres medievais. Regresso a Turim. 
Alojamento no hotel. 
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Dia 4 
Turim > Courmayeur > Aosta > Milão 
 
Café da manhã, saída com destino a Fenis, para admirar o seu castelo, do século XIII 
situado no maior vale da região. Edificado pela familia Challant para ganhar mais 
prestigio, hoje representa uma das obras mais bonitas e únicas dessa época em todo o 
Norte da Italia. Depois, breve recorrido por Aosta, capital da região autónoma Valle de 
Aosta, a menor do país situada entre as montanhas do nordeste. Cidade de origem 
muito antiga, fundada antes de Cristo e parcialmente edificada pelos romanos 
segundo o típico estilo do acampamento (centro e ruas paralelas). Ainda hoje é muito 
evidente a influencia romana: visitaremos o arco de Augusto, as portas praetorias, as 
antigas entradas de acesso à cidade, e a parte dedicada às obras modernas, a 
catedral e a Praça Chanoux, sede da prefeitura. Continuação para Courmayeur, 
cidadizinha situada aos pés do Monte Branco, último centro antes da fronteira com a 
França, famoso pelo túnel do Monte Branco que une a Italia con a França num 
recorrido de 11 km. e um panorama maravilhoso e único entre os maiores picos dos 
Alpes. Almoço livre e à tarde regresso a Milão. Fim dos nossos serviços. 
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Liguria 4 Dias /3 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Gênova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Rapallo > Portofino > 
Santa Margherita Ligure > Milão 
 
Alta Temporada 
 
Abril  5  15  29 
Maio  9  24 
Juhno  3  17 
Julho  1  18 
Agosto  22 
Setembro 2  20* 
Outubro 3  14  24  31 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL € 950,00 
SGL  € 1.098,00 
 
*Suplemento devido ao Salone Náutico 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL € 355,00 
SGL  € 745,00 
    

Hoteís 
 
Cidade  Categoria Única 
 
Gênova  Starhotels President 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de focaccia com queijos 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Milão > Gênova 
 
Às 8:30 horas saída de Milão desde o hotel Starhotels Ritz, até Gênova (o encontro é 
possível diretamente de Gênova também desde o hotel Starhotels President, juntando-
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se com o grupo às 10:30 horas). Um dos portos entre os primeiros da Europa 
Meridional, o principal da Itália, quinta cidade do país, esta cidade tem uma importante 
história como República Marinara. O centro histórico se localiza ao redor do arco do 
Porto Velho sendo, em grande parte, medieval. Visita do centro da ciudade. Almoço 
livre. Pela tarde visita a nova zona do “Porto Antigo” construida para os 500 anos do 
descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. Onde se encontra o maior 
Aquário da Europa. Visita opcional. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Gênova > Sanremo > Gênova 
 
Café da manhã no hotel e saída até Sanremo. Sanremo, cidade das flores e do sol, é 
conhecida internacionalmente como sede oficial do Festival da canção italiana, com 
uma economia baseada fundamentalmente na floricultura e no turismo. Esta pequena 
cidade do Poente Ligure, além de ter numerosos locais balneários, oferece muitas 
possibilidades de entretenimento de todo o tipo. O cassino se impõe na mais elegante 
rua do centro e passeando ao longo de Via Matteotti se pode admirar as maravilhosas 
fachadas das lojas de roupas e muitas outras. Almoço livre. Pela tarde retorno a Gênova 
através do percurso ao longo da Riviera de Ponente e pelos povoados característicos. 
Noite no hotel. 

 
Dia 3 
Gênova > Porto Venere > Cinque Terre > Gênova 
 
Café da manhã no hotel e saída em direção a Portovenere, povoado de pescadores 
situado na extremidade do Golfo de La Spezia. Visita. Saída em ferry até as Cinque 
Terre. (Se as condições atmosféricas não permitirem o embarque, a visita será 
efetuada com itinerário panorâmico em mini-ônibus). Declaradas Património Mundial 
pela Unesco, estes 5 povoados de pescadores representam um conjunto único ao 
mundo não somente pela beleza da paisagem que os circunda, mas também, pelo 
estilo urbanístico medieval que os caracteriza. Almoço livre. Pela tarde retorno em 
Portovenere e saída até Gênova. Noite em hotel. 
 
Dia 4 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Milão 
 
Café da manhã no hotel e saída até Rapallo, famoso centro turístico, oferece um dos 
mais sugestivos exemplos da arquitetura da costa lígure. Em Rapallo podem aproveitar 
de uma pizza-focaccia com degustação de queijos. Continuação até Portofino. Ao redor 
de uma pracinha marinha, se encontra um conjunto pitoresco de casas lígures altas e 
coloridas. No porto atracam, durante a alta temporada, caríssimos Iates de diversas 
nacionalidades. Visita de Santa Margherita, famosa localidade climática da Riviera de 
Levante, situada ao lado da enseada del Tigullio. Famoso centro turístico, oferece um 
dos mais sugestivos exemplos da arquitetura da costa lígure. Pela tarde retorno a 
Milão. 
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Costa Azul 4 Dias / 3 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Sanremo > Montecarlo > Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del Esterel > 
St. Paul de Vence > Grasse > Cannes > Niza > Milão 
 
Alta Temporada 
 
Abril  18 
Junho             6 
Julho  4 
Setembro 5 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 940,00 
SGL   € 1.170,00 
 

Hoteís 
 
Cidade  Categoria Única 
  
Niza   Mercure Grimaldi 4* 

Le Grimaldi 4* 
 
Somente com Carrani 
Visite a fábrica de perfumes em Grasse 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Milão > Sanremo > Montecarlo > Niza 
 
Às 8:30 horas saída de Milão desde o hotel Starhotels Ritz em direção a Sanremo. 
Visita. Sanremo, cidade das flores e do sol, é conhecida internacionalmente como 
sede oficial do Festival da canção italiana, com uma economia baseada 
fundamentalmente na floricultura e no turismo. Esta pequena cidade do Poente Ligure, 
além de ter numerosos locais balneários, oferece muitas possibilidades de 
entretenimento de todo o tipo. O cassino se impõe na mais elegante rua do centro 
e passeando ao longo de Via Matteotti se pode admirar as maravilhosas fachadas 
das lojas de roupas e muitas outras. Almoço livre. Saída até Mônaco. A famosa 
rocha é dominada pelo Palácio dos Príncipes Grimaldi. Visita do pequeno centro 
histórico antigo, de onde se pode admirar a panorâmica praça do Palácio, o antigo 
Museu Oceanográfico e a Catedral, onde entre os tumultos da família Grimaldi se 
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pode encontrar o da Princesa Grayce. Passaremos por Montecarlo, sede do famoso 
Grande Prêmio, onde se pode ver o futurista Grimaldi Fórum e a silhueta liberty do 
Casino. Chegada em Niza. Hospedagem no hotel. 

Dia 2 
Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del Esterel > Niza 
 
Café da manhã. Dia inteiro de excursão na Costa Azul. Saída até St. Raphael e 
St. Tropez, locais famosos pelas esplêndidas praias e os famosos artistas do 
espetáculo que frequentam o local nas férias. Almoço livre. Retorno em Niza 
passando pela Costa del Esterel, conhecida em todo o mundo como a Corniche d’Or, 
graças ao seu panorama encantador. Pequenas praias se seguem uma após outra, 
costas rochosas e pequenas ilhas, que se somam a um mar limpo e azul. Chegada 
em Niza e hospedagem. 

Dia 3 
Niza > St. Paul de Vence > Grasse > Cannes > Niza 
 

Café da manhã. Saída até St. Paul de Vence. Este povoado é um pequeno local 
da idade média, com suas muralhas costruidas por Francisco I em 1537; sua 
paisagem encantou grandes artistas como Chagall e Prévert que viveram nesta 
localidade. Saída até Grasse. Pequena cidade famosa pelos perfumes, além disto 
tem um centro histórico maravilhoso, onde se destacam o Hotel De Ville e a 
Catedral de Notre-Dame. Almoço livre. Saída até Cannes, linda e moderna cidade 
da Costa Azul, é um centro balneário internacional, centro de importantes 
manifestações, mundanas e culturais, como o festival de cinema, que se realiza 
em meados de maio. Visita da cidade. Retorno em Niza. Hospedagem no hotel.  

 
Dia 4 
Niza > Milão 
 

Café da manhã, manhã livre em Niza. Almoço livre. Pela tarde partida até Milão. 
Término dos nossos serviços. 
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Liguria e Costa Azul 7 Dias / 6 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Porto Venere > 
Cinque Terre > Sanremo > Monaco > Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del 
Esterel > St. Paul de Vence > Grasse > Cannes > Milão 
 
Alta Temporada 
 
Abril  15 
Maio  3 
Julho  1 
Setembro 2 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 1.830,00 
SGL   € 2.210,00 
 

Hoteís 
 
Cidade  Categoria Única 
 
Gênova  Starhotels President 4* 
Niza   Mercure Grimaldi 4* 

Le Grimaldi 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de focaccia com queijos 
Visite a fábrica de perfumes em Grasse 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Milão > Gênova 
 
Às 8:30 horas saída de Milão desde o hotel Starhotels Ritz, até Gênova (o encontro é 
possível diretamente de Gênova também desde o hotel Starhotels President, juntando-
se com o grupo às 10:30 horas). Um dos portos entre os primeiros da Europa 
Meridional, o principal da Itália, quinta cidade do país, esta cidade tem uma importante 
história como República Marinara. O centro histórico se localiza ao redor do arco do 
Porto Velho sendo, em grande parte, medieval. Visita do centro da dade. Almoço livre. 
Pela tarde visita a nova zona do “Porto Antigo” construida para os 500 anos do 
descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. Onde se encontra o maior 
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Aquário da Europa. Visita opcional. Retorno ao hotel. Hospedagem. 

Dia 2 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Gênova 
 
Café da manhã no hotel e saída até Rapallo, famoso centro turístico, oferece um 
dos mais sugestivos exemplos da arquitetura da costa lígure. Em Rapallo podem 
aproveitar de uma pizza-focaccia com degustação de queijos.Continuação até 
Portofino. Ao redor de uma pracinha marinha, se encontra um conjunto pitoresco de 
casas lígures altas e coloridas. No porto atracam, durante a alta temporada, 
caríssimos Iates de diversas nacionalidades. Visita de Santa Margherita, famosa 
localidade climática da Riviera de Levante, situada ao lado da enseada del Tigullio. 
Famoso centro turístico, oferece um dos mais sugestivos exemplos da arquitetura 
da costa lígure. Pela tarde retorno a Gênova. Hospedagem. 

Dia 3 
Gênova > Porto Venere > Cinque Terre > Gênova 
 
Café da manhã no hotel e saída em direção a Portovenere, povoado de pescadores 
situado na extremidade do Golfo de La Spezia. Visita. Saída em ferry até as Cinque 
Terre. (Se as condições atmosféricas não permitirem o embarque, a visita será 
efetuada com itinerário panorâmico em mini-ônibus). Declaradas Património Mundial 
pela Unesco, estes 5 povoados de pescadores representam um conjunto único ao 
mundo não somente pela beleza da paisagem que os circunda, mas também, pelo 
estilo urbanístico medieval que os caracteriza. Almoço livre. Pela tarde retorno em 
Portovenere e saída até Gênova. Noite em hotel. 

Dia 4 
Gênova > Sanremo > Monaco > Niza 
 
Café da manhã no hotel e saída em direção a Sanremo. Visita. Sanremo, cidade das 
flores e do sol, é conhecida internacionalmente como sede oficial do Festival da 
canção italiana, com uma economia baseada fundamentalmente na floricultura e no 
turismo. Esta pequena cidade do Poente Ligure, além de ter numerosos locais 
balneários, oferece muitas possibilidades de entretenimento de todo o tipo. O cassino 
se impõe na mais elegante rua do centro e passeando ao longo de Via Matteotti se 
pode admirar as maravilhosas fachadas das lojas de roupas e muitas outras. 
Almoço livre. Saída até Mônaco. A famosa rocha é dominada pelo Palácio dos 
Príncipes Grimaldi. Visita do pequeno centro histórico antigo, de onde se pode 
admirar a panorâmica praça do Palácio, o antigo Museu Oceanográfico e a Catedral, 
onde entre os tumultos da família Grimaldi se pode encontrar o da Princesa Grayce. 
Passaremos por Montecarlo, sede do famoso Grande Prêmio, onde se pode ver o 
futurista Grimaldi Fórum e a silhueta liberty do Casino. Chegada em Niza. 
Hospedagem no hotel. 

Dia 5 
Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del Esterel > Niza 
 
Café da manhã. Dia inteiro de excursão na Costa Azul. Saída até St. Raphael e St. 
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Tropez, locais famosos pelas esplêndidas praias e os famosos artistas do espetáculo 
que frequentam o local nas férias. Almoço livre. Retorno em Niza passando pela Costa 
del Esterel, conhecida em todo o mundo como a Corniche d’Or, graças ao seu 
panorama encantador. Pequenas praias se seguem uma após outra, costas rochosas 
e pequenas ilhas, que se somam a um mar limpo e azul. Chegada em Niza e 
hospedagem. 

 
Dia 6 
Niza > St. Paul de Vence > Grasse > Cannes > Niza 
 
Café da manhã. Saída até St. Paul de Vence. Este povoado é um pequeno local da 
idade média, com suas muralhas costruidas por Francisco I em 1537; sua 
paisagem encantou grandes artistas como Chagall e Prévert que viveram nesta 
localidade. Saída até Grasse. Pequena cidade famosa pelos perfumes, além disto 
tem um centro histórico maravilhoso, onde se destacam o Hotel De Ville e a Catedral 
de Notre-Dame. Almoço livre. Saída até Cannes, linda e moderna cidade da Costa 
Azul, é um centro balneário internacional, centro de importantes manifestações, 
mundanas e culturais, como o festival de cinema, que se realiza em meados de 
maio. Visita da cidade. Retorno em Niza. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 7 
Niza > Milão 
 

Café da manhã, manhã livre em Niza. Almoço livre. Pela tarde partida até Milão. 
Término dos nossos serviços. 
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Liguria e Piemonte 7 Dias / 6 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Gênova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Rapallo > Portofino > 
Santa Margherita Ligure > Região Monferrato > Turim > Langas > Asti > Turim > 
Courmayeur > Aosta > Milão 

Alta Temporada 
 
Abril  29 
Juhno  17 
Outubro 14 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 1.780,00 
SGL   € 2.095,00 
 

Hoteís 
 
Cidade  Categoria Única 
 
Gênova  Starhotels President 4* 
Turim   Starhotels Majestic 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de focaccia, de vinho barolo na adega típica e creme de trufas em loja 
especializada 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Milão > Gênova 
 
Às 8:30 horas saída de Milão desde o hotel Starhotels Ritz, até Gênova (o encontro é 
possível diretamente de Gênova também desde o hotel Starhotels President, juntando-
se com o grupo às 10:30 horas). Um dos portos entre os primeiros da Europa 
Meridional, o principal da Itália, quinta cidade do país, esta cidade tem uma importante 
história como República Marinara. O centro histórico se localiza ao redor do arco do 
Porto Velho sendo, em grande parte, medieval. Visita do centro da dade. Almoço livre. 
Pela tarde visita a nova zona do “Porto Antigo” construida para os 500 anos do 
descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. Onde se encontra o maior 
Aquário da Europa. Visita opcional. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
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Dia 2 
Gênova > Sanremo > Gênova 
 

Café da manhã no hotel e saída até San Remo. Sanremo, cidade das flores e do sol, é 
conhecida internacionalmente como sede oficial do Festival da canção italiana, com 
uma economia baseada fundamentalmente na floricultura e no turismo. Esta pequena 
cidade do Poente Ligure, além de ter numerosos locais balneários, oferece muitas 
possibilidades de entretenimento de todo o tipo. O cassino se impõe na mais elegante 
rua do centro e passeando ao longo de Via Matteotti se pode admirar as maravilhosas 
fachadas das lojas de roupas e muitas outras. Almoço livre. Pela tarde retorno a 
Gênova através do percurso ao longo da Riviera de Ponente e pelos povoados 
característicos. Noite no hotel. 

 
Dia 3  
Gênova > Porto Venere > Cinque Terre > Gênova 
 
Café da manhã no hotel e saída em direção a Portovenere, povoado de pescadores 
situado na extremidade do Golfo de La Spezia. Visita. Saída em ferry até as Cinque 
Terre. (Se as condições atmosféricas não permitirem o embarque, a visita será 
efetuada com itinerário panorâmico em mini-ônibus). Declaradas Património Mundial 
pela Unesco, estes 5 povoados de pescadores representam um conjunto único ao 
mundo não somente pela beleza da paisagem que os circunda, mas também, pelo 
estilo urbanístico medieval que os caracteriza. Almoço livre. Pela tarde retorno em 
Portovenere e saída Até Gênova. Noite em hotel. 

Dia 4 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Região Monferrato > Turim 
 
Café da manhã no hotel e saída até Rapallo. Famoso centro turístico, oferece um dos 
mais sugestivos exemplos da arquitetura da costa lígure.Oferecemos a fugassa, o 
típico pão focaccia Genovese chamado em italiano; Rapallo você pode saborear a 
variedade com queijo, a produção única no país nustro. Continuação até Portofino. Ao 
redor de uma pracinha marinha, se encontra um conjunto pitoresco de casas lígures 
altas e coloridas. No porto atracam, durante a alta temporada, caríssimos Iates de 
diversas nacionalidades. Visita. Saída em mini-ônibus e percurso até Santa 
Margherita, famosa localidade climática da Riviera de Levante, situada ao lado da 
enseada del Tigullio. Almoço livre. A seguir partida para Casale Monferrato, a capital do 
antigo Duque de Monferrato. A cidade velha inclui vários edifícios bonitos com estilos 
arquitectónicos diferentes, tais como a Fortaleza, a Torre Cívica e a Catedral. Almoço 
livre. À tarde, saída para Turím passando, num caminho panorámico, pelo assim 
chamado Monferrato casalese, paisagem colinosa de rara beleza em que se destacam 
o povoado empoleirado de Moncalvo, lugar de prestigio pelos seus vinhos e receitas 
típicas regionais e Crea, onde se encontra o homónimo santuario, patrimonio mundial 
da humanidade UNESCO. Breve visita. Chegada a Turim, alojamento e pernoite. 

 
Dia 5 
Turim 
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Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade. Turim, de origem romana, 
primeira capital do Reino de Italia, sede da fábrica de auto FIAT, centro cultural e 
universitario, hoje em dia é a quarta maior cidade do país para o número de 
habitantes e terceira para o desenvolvimento industrial. Pela manhã a visita seguirá o 
chamado «caminho sabaudo», ou seja incluindo o Palacio Real de Venaria, maior 
residencia da familia real Savoia, que inspiró aos arquitectos franceses na hora de 
projectar o Palacio de Versailles, em París. Construido na segunda metade de 
1600 por ordem do duque de Savoia Carlos Manoel que o deu como presente à sua 
esposa, apresenta além do imponente edificio principal, o maior parque da região. 
Continuação até Superga, segunda colina da região em que se encontra a Básilica 
que o rei de Sardenha Vittorio Amedeo II dedicou à Virgem depois da victoria do 
exercito de Piemonte contra Francia e Espanha ao começo de 1700. Aquí se 
encontram as tumbas da familia Savoia e a única colecção de retratos de todos os 
papas da historia pintados sobre tela. Pausa para o almoço livre com regresso ao 
centro da cidade. À tarde visita do centro da cidade que inclui Praça Castello com o 
Palacio Madama, antiga Porta Romana, Palacio da familia real e finalmente museo de 
arte e o Palacio Real; a Mole Antonelliana, torre símbolo da cidade edificada pelo 
arquitecto Antonelli em 1873 e dedicada ao Rei Vittorio Emanuel II: hoje hospeda o 
maior museo nacional dedicado ao cinema; a Catedral que guarda o Santo Sudario, a 
peça de linho que segundo a tradição popular foi o que se utilizou para enrolar o corpo 
de Jesús (próxima esposição, primavera 2010); Praça São Carlos, com as suas 
galerias no típico estilo piemontês, passeio pela rua Roma e Garibaldi e tempo livre 
para aproveitar da vida diaria desta incrível cidade. Alojamento no hotel. 
 
Dia 6  
Turim > Langas > Asti > Turim 
 
Café da manhã, saída com destino a La Morra, povoado de época medieval que 
baseia as suas riquezas no chamado «ouro tinto», o Barolo. Visita duma cantina típica 
e degustação dos melhores vinhos da zona. Continuação para Grinzane Cavour, sede 
do homónimo castelo e dalgumas das principais enotecas da região. Aquí o primeiro 
chefe do Governo italiano, o Conde Cavour creou o mito do vinho Barolo. Entre colinas 
e vinhas chegaremos a Alba, cidade considerada a capital das Langas, zona de 
colinas e forte produção de vinhos, é conhecida também como líder regional na 
compraventa de trufas e chocolate (aquí nasceu a empresa multinacional Ferrero que 
produz do chà ao chocolate e os biscoitos no mundo inteiro). De época pre-romana a 
cidade desenvolveu um importante papel em época medieval. Visitaremos a Catedral, 
o centro histórico com as ruas do comercio, Vittorio Emanuel e Cavour e o Palacio 
Comunal. Almoço livre. À tarde, recorrido até Asti. Cidade que apresenta influencias 
romanas e barrocas, medieval e renacentista, é famosa no mundo pela produção de 
vinhos, entre os quais se destaca o Asti Spumante. Visita do centro, com a Catedral 
de Santa María Assunta, Praça Roma com o monumento à Italia, a Torre Vermelha, 
de época romana, os palacios barrocos e as torres medievais. Regresso a Turim. 
Alojamento no hotel. 
 
Dia 7  
Turim > Courmayeur > Aosta > Milão 
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Café da manhã, saída com destino a Fenis, para admirar o seu castelo, do século XIII 
situado no maior vale da região. Edificado pela familia Challant para ganhar mais 
prestigio, hoje representa uma das obras mais bonitas e únicas dessa época em todo o 
Norte da Italia. Depois, breve recorrido por Aosta, capital da região autónoma Valle de 
Aosta, a menor do país situada entre as montanhas do nordeste. Cidade de origem 
muito antiga, fundada antes de Cristo e parcialmente edificada pelos romanos 
segundo o típico estilo do acampamento (centro e ruas paralelas). Ainda hoje é muito 
evidente a influencia romana: visitaremos o arco de Augusto, as portas praetorias, as 
antigas entradas de acesso à cidade, e a parte dedicada às obras modernas, a 
catedral e a Praça Chanoux, sede da prefeitura. Continuação para Courmayeur, 
cidadizinha situada aos pés do Monte Branco, último centro antes da fronteira com a 
França, famoso pelo túnel do Monte Branco que une a Italia con a França num 
recorrido de 11 km. e um panorama maravilhoso e único entre os maiores picos dos 
Alpes. Almoço livre e à tarde regresso a Milão. Fim dos nossos serviços. 
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Sardenha 6 Dias / 5 Noites 
Gênova > Gênova 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Gênova Porto > Olbia > 
Maddalena e Caprera > Palau > Costa Smeralda > Stintino > Capo Caccia > Alghero > 
Castelsardo > Santa Teresa > Olbia > Gênova 
 
Alta Temporada 
 
Abril              8 
Maio                 27 
Setembro  23 
 
Categoria Única  
 
DBL / TPL  € 1.230,00 
SGL   € 1.410,00 
 

Hoteís 
 
Cidade  Categoria Única 
 
Palau   La Vecchia Fonte 4* Sup 
Alghero  Catalunya 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de um doce típico e do licor local mirto 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Porto de Gênova > Olbia 
 
Às 8:30 horas saída de Génova desde o hotel Starhotels President para Rapallo. 
Famoso centro turístico, ofrece um dos más sugestivos exemplos de arquitectura da 
costa ligure. Continuação até Portofino. Ao redor duma praceta marinha, se encontra 
este conjunto pitoresco de casas ligures altas e coloridas. Nas suas aguas, durante a 
alta temporada, se podem ver os caríssimos iates de diversas nacionalidades e 
tamanho. Visita. Saída em mini-ônibus até Santa Margherita, célebre localidade 
climática da Ribeira de Levante, situada ao lado da enseada do Tigullio. Almoço livre. 
Regreso a Génova e traslado ao porto. Às 20:30 horas saída em ferry até Sardenha, 
Olbia. Alojamento em cabine de primera classe internas. Noite em navegação. 
 
Dia 2 
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Olbia > Maddalena e Caprera > Palau 
 

Às 8:30 horas chegada aproximativamente a Olbia e saìda para Palau. Saída a Ilha 
Maddalena e Caprera. A oferta turística desta ilha não é só praias, mar e diversão. O 
arquipélago foi caracterizado por muitos eventos e visitado por ilustres personagens 
históricos que viveram aquí mesmo. O mais famoso foi sem dúvida Giuseppe Garibaldi 
ao qual dedicaram um Museo na Ilha de Caprera. Almoço livre. Regresso a Palau. 
Alojamento. 
 
Dia 3 
Palau > Costa Smeralda > Palau 
 
Café da manhã. Excursão à Costa Esmeralda. O territorio da Prefeitura de Arzachena 
faz parte da famosíssima Costa Esmeralda, uma area riquíssima de natureza, rica 
de macchia mediterránea, rochas modeladas pela natureza, magníficas praias com um 
mar límpido e intocado, promontorios e pequenas ilhas. A Costa Esmeralda nasceu 
em 1962 por parte de um grupo financeiro internacional chefiado pelo príncipe ismailita 
Karin Aga Khan IV. Almoço livre.Tempo livre para curtir uma das praias mais famosas 
da Costa. Regresso a Palau. Alojamento. 
 
Dia 4 
Palau > Stintino > Capo Caccia > Alghero 
 
Café da manhã e saìda para Stintino, famosa por suas praias em frente à Ilha de 
Asinara. Continuação até Capo Caccia. Capo Caccia é a ponta extrema do oeste, da 
maravilhosa bahía de Porto Conte. O passeio tem parada num ponto panorâmico para 
tirar fotos das baías locais mais bonitas com cavernas e pequenas praias. Aqui, vos 
convidamos a saborear um dos típicos bolos locais: biscoitos, doces ou bolo de queijo. 
Tempo livre para o almoço. Chegada a Alghero, destino turístico situado num 
promontório rodeado por grandes praias. Visita do centro da cidade e  tarde livre para 
actividades  pessoais. Alojamento no hotel. 

 
Dia 5 
Alghero > Castelsardo > Santa Teresa > Olbia 

Café da manhã no hotel. Saída até Castelsardo. Antigo e maravelhoso vilarejo, 
Castelsardo, com seu burgo medieval de origem Genovesa, a sua costa, o artesanato 
local e as estructuras turísticas é o lugar ideal para as ferias de verão. Depois da visita 
saída para Capo Testa. Capo Testa conquistou um lugar privilegiado no imaginario 
colectivo dos viajantes que evoca ao mesmo tempo o dúctil e a força da natureza e 
representa um dos lugares “cult” do Mediterráneo. O promontorio, como uma catedral, 
imponente, severa, de enorme charme, se ergue na frente das brancas falesias da 
Córsega e precipita com seus enormes penhascos de formas incomuns e muito 
evocativas numa das áreas marinhas mais sugestivas do mundo ou seja a das Bocas 
de Bonifacio. Almoço livre. Saída ao porto de Olbia, e imbarque em ferry às 8:30 até 
Gênova. 
 
Dia 6 
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Gênova 
 
Chegada no porto. Traslado para o seu hotel, estação ou aeroporto, dependendo das 
suas necessidades. Fim dos nossos serviços. 
Sardenha e Córsega 7 Dias / 6 Noites 
Gênova > Gênova 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Gênova Porto > Olbia > 
Maddalena e Caprera > Palau > Costa Smeralda > Stintino > Capo Caccia > Alghero > 
Castelsardo > Santa Teresa > Bonifacio > Ajaccio > Corte > Bastia > Savona > Gênova 
 
Alta Temporada 
 
Abril                 8 
Maio   27 
Setembro 23 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 1.880,00 
SGL   € 2.190,00 
 

Hoteís 
 
Cidade  Categoria Única 
 
Palau   La Vecchia Fonte 4* Sup 
Alghero  Catalunya 4* 
Bonifacio  A Madonetta 3* 
Bastia   L’Alivi 3* Sup 
 
Somente com Carrani 
Degustação de um doce típico e do licor local mirto 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 

 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Porto de Gênova > Olbia 
 
Às 8:30 horas saída de Génova desde o hotel Starhotels President para Rapallo. 
Famoso centro turístico, ofrece um dos más sugestivos exemplos de arquitectura da 
costa ligure. Continuação até Portofino. Ao redor duma praceta marinha, se encontra 
este conjunto pitoresco de casas ligures altas e coloridas. Nas suas aguas, durante a 
alta temporada, se podem ver os caríssimos iates de diversas nacionalidades e 
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tamanho. Visita. Saída em mini-ônibus até Santa Margherita, célebre localidade 
climática da Ribeira de Levante, situada ao lado da enseada do Tigullio. Almoço livre. 
Regreso a Génova e traslado ao porto. Às 20:30 horas saída em ferry até Sardenha, 
Olbia. Alojamento em cabine de primera classe internas. Noite em navegação. 
 
Dia 2 
Olbia > Maddalena e Caprera > Palau 
 
Às 8:30 horas chegada aproximativamente a Olbia e saìda para Palau. Saída a Ilha 
Maddalena e Caprera. A oferta turística desta ilha não é só praias, mar e diversão. O 
arquipélago foi caracterizado por muitos eventos e visitado por ilustres personagens 
históricos que viveram aquí mesmo. O mais famoso foi sem dúvida Giuseppe Garibaldi 
ao qual dedicaram um Museo na Ilha de Caprera. Almoço livre. Regresso a Palau. 
Alojamento. 
 
Dia 3 
Palau > Costa Smeralda > Palau 
 
Café da manhã. Excursão à Costa Esmeralda. O territorio da Prefeitura de Arzachena 
faz parte da famosíssima Costa Esmeralda, uma area riquíssima de natureza, rica 
de macchia mediterránea, rochas modeladas pela natureza, magníficas praias com um 
mar límpido e intocado, promontorios e pequenas ilhas. A Costa Esmeralda nasceu 
em 1962 por parte de um grupo financeiro internacional chefiado pelo príncipe ismailita 
Karin Aga Khan IV. Almoço livre.Tempo livre para curtir uma das praias mais famosas 
da Costa. Regresso a Palau. Alojamento. 
 
Dia 4 
Palau > Stintino > Capo Caccia > Alghero 
 
Café da manhã e saìda para Stintino, famosa por suas praias em frente à Ilha de 
Asinara. Continuação até Capo Caccia. Capo Caccia é a ponta extrema do oeste, da 
maravilhosa bahía de Porto Conte. O passeio tem parada num ponto panorâmico para 
tirar fotos das baías locais mais bonitas com cavernas e pequenas praias. Aqui, vos 
convidamos a saborear um dos típicos bolos locais: biscoitos, doces ou bolo de queijo. 
Tempo livre para o almoço. Chegada a Alghero, destino turístico situado num 
promontório rodeado por grandes praias. Visita do centro da cidade e  tarde livre para 
actividades  pessoais. Alojamento no hotel. 
 
Dia 5 
Alghero > Castelsardo > Santa Teresa > Bonifacio 
 
Café da manhã no hotel. Partida para Castelsardo. Vila antiga e maravilhosa, apresenta 
uma evidência do domínio de Gênova. Sua costa, sua fabricação local, suas estruturas 
receptivas tornam-no um dos lugares mais exigentes da ilha para as férias de verão. 
Então, partida para Santa Teresa. Este lugar é o símbolo de uma fusão entre a natureza 
e o moderno, o turismo e a área selvagem, representando um itinerário de culto para 
milhares de turistas. Seu promontório parece uma enorme catedral, imponente e 
rigorosa, e se levanta em frente às famosas rochas brancas da Sardenha, criando 
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várias formas estranhas em um dos mais evocativos lugares à beira-mar do mundo, o 
chamado Estreito de Bonifácio. Tempo livre para o almoço. Aqui, vos convidamos  a 
provar o mirto, o licor típico local feito por Murta. Mais tarde, balsa para Bonifacio 
(Córsega). Visita da cidade. Sob o controle da República de Génova por um longo 
tempo, esta cidade está localizada no fundo da ilha perto do estreito de Bonifácio. Visita 
do porto e do centro da cidade. Pernoite no hotel. 
 
Dia 6 
Bonifacio > Ajaccio > Corte > Bastia 
 
Café da manhã no hotel. Percorra a região para entrar em Ajaccio, a capital. É o 
segundo maior porto da ilha (depois de Bastia). Visitaremos o antigo bairro, com ruas 
estreitas construídas para defender a cidade. Em 1769, no dia 15 de agosto, 
Napoleão nasceu lá. Partida para a Corte, a antiga capital da ilha, principal centro 
cultural, sede da universidade única, onde a antiga língua da Córsega ainda é falada. 
Visita e tempo livre para o almoço. Partida para Bastia, cruzando um dos lados mais 
selvagens e surpreendentes da ilha. Tempo livre  para tirar fotos desta bela área com 
pequenas aldeias e cantos pitorescos. Alojamento no hotel. 
 
Dia 7 
Bastia > Savona > Gênova 
 
Café da manhã. Manhã livre para a visita. Dependendo da estação, ferry para Savona 
ou Livorno. Traslado ao centro de Génova. Fim dos nossos serviços. 
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Sicilia: de Costa à Costa 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 
 

Hoteís 
 
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 
 

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

 
      Roteiro 

Dia 1 
Palermo 
 
Chegada por conta dos clientes no hotel em Palermo. Jantar e hospedagem. 
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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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Lagos do Norte e Dolomitas 7 Dias / 6 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Lago Orta > Stresa > Como > Bellagio > Bergamo > Sirmione > Riva del Garda 
> Verona > Val di Fiemme > Val di Fassa > Cortina D’Ampezzo > Lago Misurina (Tre 
Cime di Lavaredo) > Lago Braies > Vales Pusteria e Badia > Gardena e Giau Pass > 
Falzarego e Costalunga Pass > Lago Carezza > Merano > Bolzano > Trento > Milão 
 
Alta Temporada 
 
Abril                 22 
Maio  13 
Junho  10  24 
Julho                8  22 
Agosto  26 
Setembro 9 
Outubro 7 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 1.770,00 
SGL   € 1.980,00 
 

Hoteís 
 
Cidade   Categoria Única 
 
Como                   Le Due Corti 4* 
Bergamo                  Best Western Cappello D’oro 4* 
Verona                             Mastino 3* 
Cortina D’ampezzo          Villa Neve 3* Sup 
Bolzano                            Parkhotel Luna Mondschein  4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de prosecco em Bellagio 
Degustações de maçãs e speck nas Dolomitas 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Roteiro 

 
Dia 1 
Milão > Lago Orta > Stresa > Como 
 
Saída às 8:30 horas desde o Starhotels Ritz em Milão rumo a lagoa de Orta, uma 
pequena e charmosa lagoa ubicada na zona Norte-Este da região Piemonte. Parada na 
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aldeia Orta San Giulio e breve visita da cidade. A seguir, por barco visitaremos a ilha de 
San Giulio, frente da mesma aldeia: uma joia da lagoa, completamente ocupada por o 
Mosterio Mater Ecclesie, famoso por suas procuras nos livros antigos. Após a visita, 
barco de retorno até Orta e saida em bus para Stresa, no Lago Maggiore, um dos 
maiores lago da Italia. Rodeado pelas pre–Alpes, de origem glacial, a localidade fica 
compartida numa zona da baixa com lieves colinas, que pertencem a provincial de 
Novara, e uma zona “alta” de montanhas, algumas com neve permanente ao longo do 
ano. Estas caracteristicas permitem encontrar, nestas zonas, variedades de flores e 
plantas tipica dum clima subtropical; a aldeia de Stresa, hoje em dia um resort popular e 
charmoso, fica ao lado duma panoramica e frente às ilhas Borromeas. Tempo livre para 
o almoço. À tarde embarque em lancha para as ilhas dos Pescatori onde se encontra 
um povoado de pescadores que moram na ilha de ruazinhas muito interessantes), 
visita. Continuação com barco até a ilha Bela (onde encontra–se o maravilhoso Palácio 
Borromeu, com seu jardim encantador). Retorno para Stresa, saida para Como. 
Alojamento no hotel. 
 
Dia 2  
Como > Bellagio > Bergamo (alta e baixa) 
 
Café da manhã. Breve visita ao centro da cidade de Como. Situada em meio a um 
círculo de montanhas aos pés do monte Brunate e de frente ao lago, é a cidade da 
indústria da seda, antiga mas sempre atual, exemplo do racionalismo arquitectónico 
italiano. O lago de Como, dividido em três vertentes, está situado atrás das praias mais 
célebres da Itália. Embarque até Bellagio, localizada no pico de um monte que divide 
duas das três vertentes do lago. Trata–se de uma pequena aldeia pitoresca 
caracterizada por ruazinhas estreitas; os luxuosos hotéis; as mansões patrícias e os 
jardins contribuem a criar um encantador cenário famoso em todo o mundo; antes de 
chegar ao centro histórico vai oferecer uma taça de prosecco. Almoço livre. Pela tarde 
percurso ao longo da costa oriental do Lago de Como e continuação até Bergamo. Esta 
cidade está caracterizada por uma separação entre a cidade "alta" que corresponde à 
cidade velha: distante, silenciosa, antiga e a cidade "baixa", moderna. Passeio no centro 
Renascentista da cidade. Chegada em hotel em Bergamo “baixa”.  
 
Dia 3 
Bergamo > Sirmione > Riva del Garda > Verona 
 
Café da manhã, continuação até o Lago de Garda, o maior dos lagos pré–alpinos e dos 
lagos italianos. Percurso com ônibus pela costa Ocidental do Lago. A paisagem é muito 
variada: se pode encontrar lugares tranqüilos e zonas selvagens uma diante da outra. 
Chegada em Sirmione. Onde o lago de Garda oferece um cenário que grande 
esplendor, ressaltando as águas azuis e o verde das oliveiras, que coroam os restos de 
uma Vila Romana. Tour em lancha para admirar a Península de Sirmione, o castelo 
medieval e as ruínas da vila de Catullo. Almoço livre. Pela tarde continuação até Riva 
del Garda, junto ao lago, na sua parte setentrional, esta cidade no seu centro histórico 
conserva sinais da dominação Veneziana. Numerosas são as vilas e os parques. 
Continuação até Verona, hospedagem em hotel. 
 
Dia 4 
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Verona > Val di Fiemme > Val di Fassa > Cortina D’Ampezzo 
 
Café da manhã. Visita da cidade famosa por sua Arena e por a celebre historia de 
Romeo e Giulietta. Visitaremos a celebre Piazza delle Erbe, centro da cidade quando 
tinha o foro Romano, Praça dos Senhores, com o Palacio da Camara Municipal, o 
Palacio dos Tribunales, a Torre de Lamberti. Almoço livre. Continuação até Cortina 
d’Ampezzo. Recorrido por a Val di Fiemme, Val di Fassa e Passo Pordoi: aquí se 
reuniem umas localidades que colocamse entre os panoramas mais encantadores. 
Cortina D'Ampezzo, estação de verão e vacações invernais, está situada numa ampla 
conca na valle do Boite. Ao lado do sector turístico são muito prósperas as actividades 
regionais, sobretudo a lavra da madeira. Chegada, alojamento no hotel. 
 
Dia 5 
Cortina D’Ampezzo > Lago Misurina (Tre Cime di Lavaredo) > Lago Braies > Vales 
Pusteria e Badia > Gardena e Giau Pass > Cortina D’Ampezzo 
 
Café da manhã. Excursão ao Lago de Misurina (situado numa magnífica posição, 
entre bosques de coníferas e grandiosas cimas dolomíticas, entre as quais se 
encontrarão as "3 Cime di Lavaredo": as mais famosas das Dolomitas e entre as mais 
conhecidas do mundo do alpinismo). Continuação até o lago de Braies, cuja aguas 
resplendecem dum azul incomparavel. Seguiremos por a Val Pusteria e Val Badia, 
típicos vales alpinos. Regresso a Cortina, tempo livre e alojamento. 

Dia 6 
Cortina D’Ampezzo > Falzarego e Costalunga Pass > Lago Carezza > Merano > 
Bolzano 
 
Café da manhã. Recorrido por os Pasos das Dolomitas: Passo Falzarego se alza 
na conca de Cortina; Passo Sella se encontra entre a Val di Fassa e Val Gardena, 
oferece panoramas espectaculares de verão e de invierno, excursões para os 
aficionados com subida a Sassolungo. Parada no lago de Carezza e tempo livre 
para o almoço, ao terminar saída para Merano, um centro encantador e 
surpreendente cultural e histórico. Visita da cidade velha. Continuação para 
Bolzano, importante centro comercial ja na Idade Media, que afirmouse como 
centro industrial a partir da Segunda Guerra Mundial. Visitaremos o Duomo em 
estilo gótico que, com seu campanario a cúspide, constitue o emblema da cidade; a 
igreja dominicana, com o interior decorado com frescos da escola bolzanina. 
Daremos um passeio por a rua dei Portici, a principal do nucleo medieval e centro 
comercial da cidade. Alojamento. 

Dia 7 
Bolzano > Trento > Milão 
 
Café da manhã. Partida para Trento, a capital da região. A cidade é dominada pelo 
castelo, conhecido como del Buon Consiglio, símbolo da Casa de Habsburgo, que 
dominou o bairro durante muitos séculos. Santa Maria Maggiore, construída no século 
XVI e um dos primeiros trabalhos do Renascimento e da idade gótica. Palácio 
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Geremia, edifício que representa o século XVI. Tempo livre para o almoço. Saída para 
Milão, chegada prevista à tarde, aonde o tour termina. 
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Lagos do Norte e Liguria 7 Dias / 6 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Lago Orta > Stresa > Como > Bellagio > Bergamo > Sirmione > Riva del Garda 
> Verona > Lago Iseo > Gênova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Rapallo > 
Portofino > Santa Margherita Ligure > Milão 
 
Alta Temporada 
 
Abril                 2 
Maio  6  21  
Julho               15  
Agosto  19 
Setembro 17*  30 
Outubro 21  28 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL  € 1.850,00 
SGL   € 2.130,00 
 
*Suplemento devido ao Salone Náutico 
 
Categoria Única 
 
DBL / TPL € 355,00 
SGL  € 745,00 
 

Hoteís 
 
Cidade   Categoria Única 
 
Como                   Le Due Corti 4* 
Bergamo                  Best Western Cappello D’oro 4* 
Verona                             Mastino 3* 
Gênova                       Starhotels President 4* 
 
Somente com Carrani 
Degustação de prosecco em Bellagio 
Degustação de focaccia com queijos 
 
Notas 
Todos os preços são por pessoa 
Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel 
 

 
Dia 1 
Milão > Lago Orta > Stresa > Como 
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Saída às 8:30 horas desde o Starhotels Ritz em Milão rumo a lagoa de Orta, uma 
pequena e charmosa lagoa ubicada na zona Norte-Este da região Piemonte. Parada na 
aldeia Orta San Giulio e breve visita da cidade. A seguir, por barco visitaremos a ilha de 
San Giulio, frente da mesma aldeia: uma joia da lagoa, completamente ocupada por o 
Mosterio Mater Ecclesie, famoso por suas procuras nos livros antigos. Após a visita, 
barco de retorno até Orta e saida em bus para Stresa, no Lago Maggiore, um dos 
maiores lago da Italia. Rodeado pelas pre–Alpes, de origem glacial, a localidade fica 
compartida numa zona da baixa com lieves colinas, que pertencem a provincial de 
Novara, e uma zona “alta” de montanhas, algumas com neve permanente ao longo do 
ano. Estas caracteristicas permitem encontrar, nestas zonas, variedades de flores e 
plantas tipica dum clima subtropical; a aldeia de Stresa, hoje em dia um resort popular e 
charmoso, fica ao lado duma panoramica e frente às ilhas Borromeas. Tempo livre para 
o almoço. À tarde embarque em lancha para as ilhas dos Pescatori onde se encontra 
um povoado de pescadores que moram na ilha de ruazinhas muito interessantes), 
visita. Continuação com barco até a ilha Bela (onde encontra–se o maravilhoso Palácio 
Borromeu, com seu jardim encantador). Retorno para Stresa, saida para Como. 
Alojamento no hotel. 
 
Dia 2  
Como > Bellagio > Bergamo (alta e baixa) 
 
Café da manhã. Breve visita ao centro da cidade de Como. Situada em meio a um 
círculo de montanhas aos pés do monte Brunate e de frente ao lago, é a cidade da 
indústria da seda, antiga mas sempre atual, exemplo do racionalismo arquitectónico 
italiano. O lago de Como, dividido em três vertentes, está situado atrás das praias mais 
célebres da Itália. Embarque até Bellagio, localizada no pico de um monte que divide 
duas das três vertentes do lago. Trata–se de uma pequena aldeia pitoresca 
caracterizada por ruazinhas estreitas; os luxuosos hotéis; as mansões patrícias e os 
jardins contribuem a criar um encantador cenário famoso em todo o mundo; antes de 
chegar ao centro histórico vai oferecer uma taça de prosecco. Almoço livre. Pela tarde 
percurso ao longo da costa oriental do Lago de Como e continuação até Bergamo. Esta 
cidade está caracterizada por uma separação entre a cidade "alta" que corresponde à 
cidade velha: distante, silenciosa, antiga e a cidade "baixa", moderna. Passeio no centro 
Renascentista da cidade. Chegada em hotel em Bergamo “baixa”.  
 
Dia 3 
Bergamo > Sirmione > Riva del Garda > Verona 
 
Café da manhã, continuação até o Lago de Garda, o maior dos lagos pré–alpinos e dos 
lagos italianos. Percurso com ônibus pela costa Ocidental do Lago. A paisagem é muito 
variada: se pode encontrar lugares tranqüilos e zonas selvagens uma diante da outra. 
Chegada em Sirmione. Onde o lago de Garda oferece um cenário que grande 
esplendor, ressaltando as águas azuis e o verde das oliveiras, que coroam os restos de 
uma Vila Romana. Tour em lancha para admirar a Península de Sirmione, o castelo 
medieval e as ruínas da vila de Catullo. Almoço livre. Pela tarde continuação até Riva 
del Garda, junto ao lago, na sua parte setentrional, esta cidade no seu centro histórico 
conserva sinais da dominação Veneziana. Numerosas são as vilas e os parques. 
Continuação até Verona, hospedagem em hotel. 
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Dia 4 
Verona > Lago Iseo > Gênova (Via Milão) 
 
Café da manhã, visita da cidade famosa por sua Arena e pela célebre história de 
Romeo e Julieta. Visitaremos a famosa praça de Erbe, centro da cidade ao tempo em 
que existia o foro Romano, Praça dos Senhores, com o Edifício Municipal, o Palácio dos 
Tribunais, a Torre de Lamberti. Almoço livre. Continuação para o Lago Iseo, um lugar 
incrível rodeado por montes e aldeias agradáveis. Nós paramos em Iseo, a principal 
cidade para ter tempo livre para o almoço. Na parte da tarde, saída para Milão com um 
itinerário panorâmico no lado sul-oeste do lago. À tarde, saída até Génova via Milão 
com um itinerário panorâmico no lado sudoeste do lago. Chegada em Génova. Um dos 
portos entre os primeiros da Europa Meridional, o principal da Itália, quinta cidade do 
país, esta cidade tem uma importante história como República Marinara. O centro 
histórico se localiza ao redor do arco do Porto Velho sendo, em grande parte, medieval.  
Alojamento no hotel, durante a noite. 
 
Dia 5 
Gênova > Sanremo > Gênova 
 

Café da manhã no hotel e saída até Sanremo. Sanremo, cidade das flores e do sol, é 
conhecida internacionalmente como sede oficial do Festival da canção italiana, com 
uma economia baseada fundamentalmente na floricultura e no turismo. Esta pequena 
cidade do Poente Ligure, além de ter numerosos locais balneários, oferece muitas 
possibilidades de entretenimento de todo o tipo. O cassino se impõe na mais elegante 
rua do centro e passeando ao longo de Via Matteotti se pode admirar as maravilhosas 
fachadas das lojas de roupas e muitas outras. Almoço livre. Pela tarde retorno a 
Gênova através do percurso ao longo da Riviera de Ponente e pelos povoados 
característicos. Noite no hotel. 
 
Dia 6 
Gênova > Porto Venere > Cinque Terre > Gênova 
 
Café da manhã no hotel e saída em direção a Portovenere, povoado de pescadores 
situado na extremidade do Golfo de La Spezia. Visita. Saída em ferry até as Cinque 
Terre. (Se as condições atmosféricas não permitirem o embarque, a visita será 
efetuada com itinerário panorâmico em mini-ônibus). Declaradas Património Mundial 
pela Unesco, estes 5 povoados de pescadores representam um conjunto único ao 
mundo não somente pela beleza da paisagem que os circunda, mas também, pelo 
estilo urbanístico medieval que os caracteriza. Almoço livre. Pela tarde retorno em 
Portovenere e saída até Gênova. Noite em hotel. 

Dia 7 
Gênova > Rapallo > Portofino > Santa Margherita Ligure > Milão 
 
Café da manhã no hotel e saída até Rapallo, famoso centro turístico, oferece um dos 
mais sugestivos exemplos da arquitetura da costa lígure. Em Rapallo podem 
aproveitar de uma pizza-focaccia com degustação de queijos. Continuação até 
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Portofino. Ao redor de uma pracinha marinha, se encontra um conjunto pitoresco de 
casas lígures altas e coloridas. No porto atracam, durante a alta temporada, 
caríssimos Iates de diversas nacionalidades. Visita de Santa Margherita, famosa 
localidade climática da Riviera de Levante, situada ao lado da enseada del Tigullio. 
Famoso centro turístico, oferece um dos mais sugestivos exemplos da arquitetura da 
costa lígure. Pela tarde retorno a Milão. 
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Perfil da Empresa 
 
Carrani Tours propõe varias e amplas ofertas para toda a Itália. 
Uma gree seleção de soluções viajem para qualquer alvo de individuais e grupos. 
Uma escolha varia de serviços para visitar as cidades e outras locações, com atenção 
especial na gastronomia regional e a cultura. 
Uma gree organização equipada de flexibilidade e atenção para os clientes. 
 
Recebemos o mundo na Itália desde 1925 

A história da Carrani Tours começa em 1925 com uma idéia brilhante do fundador, 
Benedetto De Angelis. A ideia era dar uma estrutura estável e pré–organizada aos 
serviços de cidade tour da cidade de Roma. A Carrani Tours obteve (em ordem 
cronológica) a segunda licença de Agência de Viagens e Turismo e o aluguel de 
garagem de ônibus n. 1 do Município de Roma. Desde então, a Carrani Tours vem 
construído lentamente uma rede de conexões noes principais destinos turísticos, o que 
a faz ainda ser líder no mercado turístico italiano. Hoje a Carrani Tours ainda é de 
propriedade da família do fundador, e conta com mais de 60 funcionários. Em 2009 ela 
adquiriu um operador turístico norte–americano que opera sob o nome de Hello Itália 
Tours & Carrani com o objetivo de desenvolver e propagar a marca Carrani no mercado 
dos EUA. Carrani Tours oferece uma gama ampla e diversificada em todo o território 
italiano, trabalheo com paixão e profissionalismo: soluções de viagens para grupos e 
indivíduos e um número ilimitado de serviços para visitar as cidades principais e lugares 
característicos, com especial foco na cultura e na gastronomia regional. Carrani oferece 
seus serviços a clientes do Canadá, Austrália, Europa, América Latina, com especial 
atenção ao mercado brasileiro emergente onde está presente desde 2008. 

 
Trabalhamos junto 
Provemos uma seleção detalhada de produtos, com a profissionalidade e a paixão 
precisa. 
O nosso equipo fica a disposição para encontrar a melhor opção. Os vosso clientes 
nunca sentirão–se pe– didos, nos sendo os vossos “olhos” e “mãos” durante o recorrido. 
 
Serviços 

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

 Tour e pacotes com exigências próprias para grupos ou individuais 

 Excursões guiadas em cada cidade 

 Carros de luxo 

 Jogos de futebol, eventos esportivos e gourmet tours 

 Hotéis, Vilas 
 
Headquarters Roma, Itália 
Indústria turismo cultural e prazer 
Tipo Companhia privada 
Pais cliente Sul América, Canadá, USA, Austrália 
Staff empresa  70 empregados 
2011 Retorno € 26 milhões 
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Fundação 1925 
Presidente e proprietário Mr. Paolo Delfini 
Via I. Pettinengo 72 – 00159 – ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790 
Modalidade de trabalho 
 
Para evitar maiores problemas, a seguir passamos algumas regras do nosso modo de 
trabalhar: 
 
• Para responder com mais detalhes e precisão, as eventuais reclamações devem ser 
enviadas por fax ou e–mail, em um prazo máximo de 60 dias a contar do término dos 
serviços contestados. 
 
• Todas as solicitações de serviço que nos enviem por fax ou e–mail serão respondidas 
por nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de solicitação de re– 
serva de hotéis, não havendo disponibilidade de vagas no hotel solicitado, 
confirmaremos a reserva em um hotel similar. 
 
• Em caso de cancelamento de reservas, enviaremos sempre um fax ou um e–mail 
como comprovante do cancelamento. Caso não recebam tal comprovante (fax/e–mail) 
significa que a reserva segue vigente (ativa), portanto, terão que arcar com gastos de 
no show caso nossos fornecedores de serviços nos cobrem tais gastos. 
 
• Informamos todos os clientes que os preços não incluem taxas locais em Florença, 
Roma, Veneza. As taxas tenderão que ser pagas em cada destino para a recep– tion 
desk do hotel a chegada ou à saída como indicado por os hotéis. Vos lembramos que 
as taxas variam de acordo à categoria dos hotéis. Pedimos de informar os clientes 
antes da saída. 
 
• Todos os serviços devem ser prépagos antes da chegada dos clientes (mínimo 7 dias 
máximo 15 dias segundo o serviço reservado). 
 
 
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 que trabalhem conosco e nos colocamos a sua disposição para eventuais 
esclarecimentos. 
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