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Uma seleção de viagens na tradição, na cultura e no puro gosto da Itália  

incomum e para descobrir. 

Itinerários ricos em experiências sensoriais únicas,  

emoções e sensações inimitáveis, sabores e aromas originais, projetados especifica-

mente para oferecer  a oportunidade de viver e aprender  

o melhor da cozinha italiana. 

Enriquecido pela presença constante de um chef durante toda a viagem. 

 tinerariostinerariostinerarios   
do gostdo gostdo gost   



Um itinerário que combina o encanto de paisagens naturais incomparáveis, com as aldeias antigas e pitorescas, castelos e mosteiros,  

vilas soberbas, localizadas em citades características ricas em história e esplêndidos sitios. Tudo isso enriquecido por iguarias típicas, que  

os amantes de boa comida, e os curiosos de tradições alimentares, vai apreciar diariamente. Passeios de barco, traslados funiculares, e as  

degustações de excelência local, fazem deste passeio uma experiência inesquecível.  

DESTAQUES 

DESCRIÇÃO DO TOUR 

 

Día 1) sábado   CHEGADA/MILAO 

Chegada em Milão§
 e transfer para o Hotel

*
, Check-in, encontro com o assistente, briefing de boas- vindas, e resto do dia livre. 

Jantar e alojamento em Milão. 
 

Día 2) domingo   MILAO 

Café da manhã no hotel. Encontro com o guia, e city tour da cidade: Passeio na Galeria Vittorio Emanuele até o Teatro La  

Scala, o Castello Sforzesco e a Piazza Cairoli, passando pelo Famoso “Quadrilatero della" moda, o barrio centro Mundial da 

moda com as Lojas das Melhores marcas do mundo, e no final, o Duomo de Milao. A fim trasfer no bairro dos “Navigli” para 

gustar o tipico “apericena” Milanese. I Navigli são um sistema de canais artificiais e navegáveis, construídos entre os séculos    

XII e XVI, para fins defensivos, para fornecer água ao centro da cidade e para o transporte de mercadorias, e desenvolvidos 

por Leonardo da Vinci. Depois apericena, passeio a pè sobre os Navigli e retorno no Hotel. 

 

Día 3) segunda-feira  MILAO/LANGHE/ALBA/BAROLO/MILAO 

Café da manhã no Hotel e partida para a “Tenuta Colombara”, local onde fica a produção do famoso “Riso acquerello”.     

Visita da propriedade, degustação de produtos e almoço, com aula de culinária do Chef Manu. Após o almoço, partida para        

maravillosa região de “LE LANGHE”. A la chegada, visita de um famoso vinhedo desta região, com degustação de vinhos    

Barolo. Durante a visita, um sommelier explicará a produção deste vinho (Barolo) producido aqui. No final, transfer en Alba,  

e degustação de la Trufa de Alba no centro hystorico da citade. A trufa de Alba é considerada mais preciosa do que o          

diamante pelo custo que pode alcançar. Regreso en Hotel, Jantar e alojamiento em Milao. 

 

Día 4) terça-feira  MILAO/LAGO DE ORTA/COMO-BRUNATE/COMO 

Café da manhã em Hotel. Muito cedo, trasfer para Lago de Orta. Tour de Barco sobre o Lago de Orta para visitar a Ilha de   

San Julio com sua evocadora Catedral. Depois da visita, traslado em Como. Funicular Como-Brunate para uma vista           

panorâmica da citade e do Lago. O funicular de Como é uma das principais atrações da cidade. Chegada em Brunate e almoço 

tipico com a famosa polenta comasca. A polenta é um  prato de outono e inverno, típico das regiões do norte da Itália.          

É feito de farinha de cereais e água, muitas vezes usado como acompanhamento porque, graças ao seu sabor neutro, permite 

combiná-lo com os pratos de carne e peixe. Mas a polenta também é um ingrediente muito versátil, quando é aromatizada 

com queijos, legumes, frios, molhos de carne, vegetais ou cogumelos, é um pratosaboroso, saciante e digerível para levar  à 

mesa sempre de uma maneira diferente!!  Nosso chef Manu, vai dar uma aula de culinária sobre a cozina do norte da Itália,    

e vai explicar ao grupo a história deste prato típico e como cozinhá-lo. No fim cada pessoa terá as receitas para preparar a   

polenta. Transfer no Hotel, jantar e alojamento em Como. 

 

Día 5) quarta-feira  COMO/BELLAGIO/VARENNA  

Café da manhã em Hotel e visita panorâmica da cidade de Como: depois, tour de Barco sobre o Lago de Como para o        

povoado de Bellagio. O Lago Como é o terceiro maior lago da Europa e está rodeado de paisagens alpinas espetaculares e  

belos povoados, famosos por sua produção de seda de alta qualidade. No cruzeiro, você vai admirar as aldeias do lago e     

prestar atenção à Villa d'Este em Cernobbio, residência patrícia do Renascimento, localizada nas margens do Lago Como, com 

um  parque de 25 hectares de jardins tropicais, hoje é um hotel de luxo. Almoço no restaurante sobre o Lago com vista      

panorâmica. Os hóspedes irão comer uma cozinha italiana simples e tradicional com especialidades de peixe do lago.  À tarde, 

barco de Bellagio para Varenna, transfer no hotel, jantar e alojamento em Varenna. 
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   Grandes lagos, sabores fortesGrandes lagos, sabores fortesGrandes lagos, sabores fortes   

 TOUR REF:  LN -  Salida sabado 

www.grandeuropa.com 
incoming@grandeuropa.com  

Datas de partida 

Abril 

Maio  2 

Junho  6 

Julho   

Agosto 

Setembro 12  

Outubro 10 
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8 DIAS/ 7 NOITES  

 

MILAO, BAROLO, ALBA, STRESA, BAROLO, COMO, BELLAGIO, VARENNA, FRANCIACORTA,  

BERGAMO, RIVA DEL GARDA, SIRMIONE 



 

Ônibus de luxo para toda a viagem, 7 noites em Hotel 4* com cafe da manha, 2 jantares, 5 Almoços, Visitas a fazendas, vinícolas e fábricas com  

degustações de vinhos, sobremesas, e productos tipicos conforme programma, 2 aulas de culinária com chef professional, Visitas guiadas em por/esp  

e Ticket de Ingresso conforme ao programa, Assistente/Chef por toda a viagem°, Tour de Barco no Lagos de Orta, Como, e Garda com aperitivo,  

Funicular Como/Brunate i/v, Assistência H24, gadget e souvenir, pergamino de certificaoe. 

INCLUIDO 

 

Día 6) quinta-feira  VARENNA/BERGAMO/SIRMIONE  

Café da manhã no hotel. Traslado para Bergamo e tour da cidade com guia para visitar os lugares mais importantes: Plaza   

Viaja, Plaza Duomo, Catedral, Palacio Nuevo, Santa Maria Mayor. No final, partida para a visita da Cantina Berlucchi, uma 

dos mais importantes e antigos na Itália (remonta a 1680), que inclui uma degustação de vinhos. Após a visita, traslado para a 

Franciacorta Outlet Village, para a compras das melhores marcas de moda do mundo. De tarde, transferência para Sirmione.   

A la chegada, passeio e visita da citade de Sirmione, que olha como uma pequena ilha flutuando no lago Garda, com il seu 

Castelo maravilhoso: e não por acaso, seu nome vem do grego “syrma”, que significa faixa. Traslado em Hotel. Jantar e      

alojamento em Sirmione. 

 

Día 7) sexta-feira  SIRMIONE/RIVA DEL GARDA/SIRMIONE  

Café da manhã no hotel. Transfer ao longo da antiga via Gardesana, na adega Guerrieri-Rizzardi, perto do Lago para fazer 

uma degustação de vinho: um cuidadoso sommelier falará desta adega durante a visita e uma equipe especializada dará as     

boas vindas e seguirá para descobrir os vinhedos e as especialidades deste encantador lugar. No final, transfer para Riva del 

Garda, no Nord. Na chegada, tempo para almoço e passeio pelo centro de Riva del Garda para admirar o Castillo (Rocca) e   

a famosa Torre Apponale. Antes de voltar em Sirmione, visita em uma adega para uma degustação da original grappa        

Trentina. A Grappa é  100% o destilado da tradição nacional por excelência, por su história, cultura e técnicas de produção. 

Obtido a partir de uma única matéria-prima, o bagaço: o que resta da prensagem das uvas para vinho, é colocado dentro de 

caldeiras de cobre (o alambique), onde o vapor de água extrai a parte alcoólica contida. Retorno em  

Sirmione, e cruzado no Lago de Garda, com aperitivo. Trasfer em Hotel, jantar e alojamento. 

 

Día 8) sábado   SIRMIONE/PARTIDA 

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de partida
*
 (ou para continuação do tour). 

Suppl. quarto individual           € 605,00/pax  

   

Transfer (preço líq.): 
 

Trsf chegada (LIN/MXP - Hotel): € 45,00/pax 

outros apt. a pedido.  

Trsf partida:  

* (Hotel-VER):                           € 50,00/pax 

outros apt. a pedido.  

precio por pax por minimo 2 personas  

€€€   2.100,002.100,002.100,00   

PREÇOS COMMISSIONAVEIS 

Preços p/p quarto duplo 

HOTEIS NÃO INCLUÍDO 

AEROPORTOS 

PERSONALIZAÇÃO Serviços Opcionais 

Milao, Hotel Raffaello 

Como, Hotel Como 

Varenna, Royal Victoria Hotel 

Sirmione,  Blu Park Hotel 

(ou simil.) 

Voos intercontinentais 

Comidas não incluídos no programa 

Transferências não incluídas no programa 

City tax (€ 30.00 para ser pago no hotel) 

Bebidas durante almorcos/jantares.  

Gorjetas e extras pessoais. 

Entradas durante as visitas*  

Transfers chegada/partida 

Tudo não indicado em “Incluído” 

§
recomendados: 

Chegada: LIN, MXP, TOR, BGY, VRN 

Partida: LIN, MXP, BGY, VRN, VCE 

O Tour pode ser personalizado a pedido 

para individuais e grupos, ainda que 

pequeno com CONDIÇÕES ESPECIAIS. 

 PAGAMENTO PARCELADO 

Datas e local de partida do Tour são 

fixos: pode comprar uma extensão 

antes da partida do tour (noites   

extras em Milão) ou um pós-tour até 

Veneza, incluindo Verona: neste caso, 

o tour termina com o café da manhã 

do último dia em Sirmione, e as  

transfer pode ser solicitado até o  

ponto de partida do pós-tour. 

EXTENSÕES DO TOUR E NOTAS 

   Grandes lagos, sabores fortesGrandes lagos, sabores fortesGrandes lagos, sabores fortes   

 TOUR REF:  LN -  Salida sabado 

CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

CERTIFICADO  
de participação  

  Especialista  da  cozinha  italiana  

RESERVA ON.LINE 
Para receber as condições reservadas aos 

operadores entre em contato por e-mail 

incoming@grandeuropa.com 

chamada direta do site  

WWW. GRANDEUROPA.COM 

GrandEuropa Turismo Receptivo by VoglioVolare Tour Operator - Italia: incoming@grandeuropa.com / Brasil: saopaulo@grandeuropa.com 

 

inerariosinerariosinerarios   
do gostdo gostdo gost   



www.grandeuropa.com 
incoming@grandeuropa.com  

   No coração do país diNo coração do país diNo coração do país divinovinovino   

9 DIAS/ 8 NOITES  

 

ROMA, PERUGIA, MONTEPULCIANO, PIENZA, MONTALCINO, SIENA, MONTERIGGIONI, PISA,  

FLORENÇA, CASTELLINA IN CHIANTI, MONTECATINI, BOLONHA, VENEZA  

Um itinerário no coração da Itália, a partir da capital eterna, até o milagre da cidade flutuante, passando pelos lugares onde a natureza 

por séculos oferece paisagens de tirar o fôlego, e produtos da terra de excelência mundial. Aqui aqui crescem as uvas a partir das quais 

são produzidos alguns dos vinhos mais importantes do mundo, em uma natureza imaculada e maravilhosa, rica e exuberante, onde as 

sensações doces oferecidos pelas colinas verdes e planícies, conhece as emoções fortes da comida local tradicional. 

 TOUR REF:  VI -  Salida quinta-feira 

Datas de partida 

DESTAQUES 

DESCRIÇÃO DO TOUR 

Abril            23 

Maio            28 

Junho 

Julho            2  

Agosto  

Setembro           3  

Outubro 

 

Día 1) quinta-feira   ROMA 

Chegada no aeroporto de Roma§
, trasfer para o Hotel

*
. Check in e tempo livre. Briefing de boas-vindas com o nosso guia/

assistente. De noite traslado em Trastevere para um jantar em uma trattoria tipica Romana com show. Retorno no hotel e  

alojamento em Roma. 

 

Día 2) sexta-feira   ROMA 

Cafè da manha no hotel e encontro com o guia para começar um passeio de Roma classica: passeio pelo Fórum Romano, o 

Palatino, o  Coliseu (ext.*). A continuação, tour de  la Roma barroca (Plaza Navona, Plaza de Espana, Fontana de Trevi).  

Parada para almoço e tempo livre. À tarde visita dos Museus Vaticano e da cappella Sistina
*
. Na tarde, retorno em Hotel e  

alojamento em Roma. 

 

Día 3) sábado    ROMA/SAN CESAREO/PERUGIA 

Cafè da manha no hotel. Partida de Roma de ônibus para San Cesareo: parada para visitar   a fábrica de “La rustichella trufas”, 

onde pode ver o processamento do precioso produto, e fazer uma degustação da trufa de Norcia. Chef Manu dará uma aula 

de culinária sobre o uso de trufas na cozinha italiana. Pela tarde continuação para Perugia, a capital da região da Úmbria,  

encontra-se numa região de colinas rodeada de vales e montanhas. Na visita em Perugia, você pode encontrar uma miríade   

de belas igrejas e estruturas históricas, mas também atrações como a Fábrica de Chocolate Perugina onde faz uma degustação 

do famoso chocolate. Tempo livre. Jantar, alojamento em Hotel. 

 

Día 4) domingo   PERUGIA/MONTEPULCIANO/PIENZA/MONTALCINO/SIENA  

Cafè da manha no hotel. Partida para a primeira visita de hoje, a cidade de Montepulciano, onde há uma parada para uma 

degustação do vinho de Montepulciano. No final, partida para Pienza: visita desta pequena aldeia medieval. Parada para o 

almoço e, em seguida, transfer para Montalcino, para uma das degustações de vinho Brunello di Montalcino, acompanhado 

por produtos típicos da região. No final da visita, caminhada no centro da aldeia, e transferência para Siena. Após a chegada, 

jantar e alojamento em Siena. 

 

Día 5) segunda-feira  SIENA/MONTERIGGIONI/CASTELLINA CHIANTI/SIENA  

Cafè da manha no hotel. Encontro com o guia, e partida para a visita da cidade, longo suas ruas medievais, admirando os    

palácios e sua gloriosa Piazza del Campo, as Pallas más Bellas del mundo, como o lugar da famosa Carrera de caballos de 600 

anos chamado "Il Palio". Tempo para o almoço e volta ao hotel, de onde com o ônibus partir ate de Castellina in Chianti,    

passando por Monteriggioni, onde faremos uma degustação de vinho local ao ar livre, admirando as impressionantes vistas 

para os vinhedos. Regresso no Hotel à tarde, jantar e alojamento no Hotel. 

 

Día 6) terça-feira  SIENA/SAN GIMIGNANO/PISA/MONTECATINI  

Cafè da manha no hotel e partida para a medieval San Gimignano, famosa como a cidade  de torres: visita da aldeia antiga, e 

continue a uma adega para uma degustação do vinho Chianti. Tempo para o almoço e à tarde transfer para Pisa. Encontro 

com o guia, e visita do centro histórico da cidade, famosa por sua torre inclinada, mas também por seus lungarni”, as ruas ao 

longo do rio Arno. No final da visita, transfer para a citade de Montecatini, uma das mais famosas cidades termales da Itália e 

da Europa. Jantar e alojamento no Hotel. 

GrandEuropa Turismo Receptivo by VoglioVolare Tour Operator - Italia: incoming@grandeuropa.com / Brasil: saopaulo@grandeuropa.com 

CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

RESERVA ON.LINE chamada direta do site WWW. GRANDEUROPA.COM 
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Onibus de luxo com ar condicionado, Alojamiento 8 noites em Hotel 4*, com cafe da manha, 7 Almoços, 8 jantares, Visitas guiadas em por/esp como 

no programa, Visitas a fazendas, vinícolas e fábricas, degustações de vinhos, sobremesas, e productos tipicos conforme programma, Assistente/Chef por 

toda a viagem°, 2 aulas de culinaria com chef professional, Fones de ouvido onde precisam, Assistência H24, gadget e souvenir, pergamino de certificaoe. 

INCLUIDO 

 

Día 7) quarta-feira  MONTECATINI/FIRENZE/BOLOGNA/VENEZA 

Cafè da manha no hotel e partida para Florença. Perto de Scandicci, parada para entrar em Florença: a partir daqui, transfer 

pelo centro com o novo “Travel Gate Shuttle”: com este veículo, vai atravessar os subúrbios até chegar em poucos minutos    

na praca de Santa Maria Novella. Aqui encontro com o guia local para começar o passeio para a cidade, o berço do  

Renascimento, pelas ruas medievais e praças históricas, o mercado de San Lorenzo e Piazza Duomo, Piazza della Signoria, até 

chegar à Ponte Vecchio. Retorno com o shuttle de Santa Maria ao ônibus para continuar a viagem para Bolonha, onde tem 

uma visita ao maior    parque agro-alimentar do mundo, o FICO. Aqui a nossa Guia/chef Manu, atravessando o parque, vai 

oferecer uma aula de culinaria sobre os sistemas de produção e processamento de alguns dos principais produtos alimentares 

italianos. Durante a visita, pode fazer muitas degustações de produtos típicos. No final da visita, continuação para o hotel,   

Jantar e alojamento em Veneza-Mestre. 

 

Día 8) quinta-feira  VENEZA 

Cafè da manha no hotel. Transfer do hotel ate Tronchetto, e a partir daqui, com um típico "vaporetto" (os barcos venezianos) 

chega na ilha, para a reunião com o guia local e para iniciar o passeio de cidade na água. Um passeio inesquecível pelas típicas 

ruas venezianas (as “calle”), entre igrejas antigas e monumentais, pontes como o Rialto, mercados e edifícios antigos, até  

chegar à majestosa Praça de São Marcos e da Basílica. Almoço em un “bacaro” venezano (um tipo popular de taberna  

veneziana, onde há uma grande variedade de  vinhos em vidro -ónbre ou biancheti- e pequenos alimentos e lanches-cichéti)  

no centro historico de Veneza, com base em produtos típicos venezianos. Tempo livre para passeios e compras ou atividades 

opcionais (Passeio de Gondola, Visita as ilhas de Veneza). Na hora definida, retorno em Tronchetto em “vaporetto”, e  

transfer de ônibus para o Hotel.  

 

DÍA 9) sexta-feira  VENEZA 

Cafè da manha no hotel. Traslado ao aeroporto de partida
*
 (ou para continuação do tour). 

 

Suppl. quarto individual       € 425,00€/pax.  

 

Transfer (preço líq.): 

Trsf chegada  

(FCO -Hotel):              € 35,00/pax 

apt.de Nàpoles, Milao o outros a pedido.  

Trsf partida:  

* (Hotel-VEN):                           € 33,00/pax 

outros apt. a pedido.  

precio por pax por minimo 2 personas  

 

Como opcional, è possível comprar  

Dia 2) em Roma,  

- visita visita ao estabelecimento de Cinecittà 

- visita ao parque histórico de Villa Borghese 

- Visita no Colosseo no interior                                 

Dia 8) em Veneza,                                             - 

- cruzado para as ilhas Veneziane   

- entrada no Palazzo Ducale  
 

 

Pacote VIPTOP (entradas)   

inclui  

Entrada Museus Vaticanos, Duomo de Siena, 

Torre di Pisa, Basilica de San Marco, Passeio  

em Gondola    € 85,00/pax 

Para receber as condições reservadas aos 

operadores entre em contato por e-mail 

incoming@grandeuropa.com 

€€€   1.590,001.590,001.590,00   

PREÇOS COMMISSIONAVEIS 

Preços p/p quarto duplo 

HOTEIS NÃO INCLUÍDO 

AEROPORTOS 

PERSONALIZAÇÃO 

Serviços Opcionais 

Roma, Hotel Fleming 

Perugia, Hotel Perugia Park 

Siena, BW Executive  

Montecatini, G. H. Plaza  

Veneza, Hopel Plaza  

(ou simil.) 

Voos intercontinentais 

Comidas não incluídos no programa 

Transferências não incluídas no programa 

City tax (€ 39.50/pax para ser pago no hotel) 

Bebidas durante almorcos/jantares.  

Gorjetas e extras pessoais. 

Entrada durante as visitas*  

Transfers chegada/partida 

Tudo não indicado em “Incluído”,  §
recomendados: 

Chegada: FCO 

Partida: VCE, VRN, BGY, LIN, MXP O Tour pode ser personalizado a pedido 

para individuais e grupos, ainda que 

pequeno com CONDIÇÕES ESPECIAIS. 

 PAGAMENTO PARCELADO 

Datas e local de partida do Tour são fixos: pode comprar um pré-tour partindo de Roma (estadia, entradas, visitas guiadas e serviços a pedido) ou de 

Nápoles (incl. Costa Amalfitana, Caserta, Pompeia, Capri): neste caso, as transfer pode ser solicitado para o hotel da primera noite do tour. Pode tambem 

fazer uma extensoe com destino à Verona ou outros lugares: neste caso, o tour termina com o café da manhã do último dia, e transfer pode ser solicitado 

até o ponto de partida do pós-tour. 

GrandEuropa Turismo Receptivo by VoglioVolare Tour Operator - Italia: incoming@grandeuropa.com / Brasil: saopaulo@grandeuropa.com 
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CERTIFICADO  de participação  

  Especialista  
da  

cozinha  
italiana  

RESERVA ON.LINE 

WWW. GRANDEUROPA.COM 



9 DIAS/ 8 NOITES  

Cem livros foram escritos sobre a “paixão mediterrânea“e dezenas de poetas expressaram seus sentimentos usando este termo: mas a 

única maneira de apreciá-lo, é vivê-lo. Neste passeio, tudo o que esta região oferece, é condensado em uma série de descobertas:     

históricas, artísticas, naturais e culinárias, para deixar os viajantes com um único desejo no final da viagem. Voltar o mais rápido possível. 

DESTAQUES 

DESCRIÇÃO DO TOUR 

 

DÍA 1) domingo   ROMA 

Chegada no aeroporto de Roma
§
, trasfer para o Hotel

*
. Check in e tempo livre. Briefing de boas-vindas com o nosso guia/assistente. De   

noite, traslado em Trastevere para um jantar em uma trattoria tipica Romana com show. Retorno ao hotel e alojamento em Roma. 

 

DÍA 2) segunda-feira  ROMA 

Cafè da manha no hotel e encontro com o guia para começar um passeio de Roma classica: passeio pelo Fórum Romano, o Palatino, o    

Coliseu (ext.*). A continuação, tour de la Roma barroca (Plaza Navona, Plaza de Espana, Fontana de Trevi). Parada para almoço e tempo 

livre. À tarde visita dos Museus Vaticano e da cappella Sistina*. Na tarde, retorno em Hotel  e alojamento em Roma. 

 

DÍA 3) terça-feira  ROMA/SAN CESAREO/NAPOLES 

Cafè da manha no hotel. Partida de Roma para San Cesareo: parada para visitar “La rustichella trufas”, a fábrica onde pode ver o             

processamento da trufa, e fazer uma degustação da trufa de Norcia. Chef Manu dará uma aula de culinária sobre o uso de trufas na cozinha 

italiana. Partida para Nápoles: na chegada tempo para o almoço, e reunião com o guia para descobrir a citade: passeio ao longo da Via  

Toledo onde pode admirar edifícios históricos, a Galleria Umberto I e a icônica Piazza Plebiscito, onde  se encontra o Palácio Real e Castel 

Nuovo, Piazza Municipio com a soberba Fonte de Neptune, eo Castelo. Parada para uma degustação de doces típicos napolitanos: "„a     

sfogliatella", acompanhado do melhor café da Itália. À tarde, jantar em uma famosa Pizzeria para comer a Pizza Napoletana verace: a     

Margherita, simples massa de pão (finíssima e feita em forno de lenha), tomate, Mozzarela, manjericão fresco e um jato de azeite. Foi      

Margarida de Saboya, que com este nome tão simples a batizaram. Retorno ao Hotel e alojamento em Napoli. 

 

DÍA 4) quarta-feira  NAPOLES/SORRENTO/COSTIERA AMALFITANA/NAPOLES 

Cafè da manha no hotel. Partida de madrugada para Sorrento e a Costiera Amalfitana, uma parte da costa da Campânia, que de Sorrento    

se estende até o Golfo de Salerno. Um caminho tortuoso, em uma sucessão de vales e montículos entre enseadas, praias e terraços cultivados  

de citrinos, videiras e grandes oliveiras. Um ambiente tutelado como Patrimonio de la UNESCO . Depois de um passeio em Sorrento,      

continuar ao longo da costa, com paradas para tirar fotos nas várias aldeias ao longo da costa, e para almoçar. Durante o passeio, pare para 

uma degustação de do famoso limoncello, o licor feito à mão preparado com os limões locais. No caminho de volta a Nápoles, visite uma 

fabrica que produz o famoso queijo, a Mozzarella di Búfala. Visita a produção e degustação de mozzarella. Retorno em  Napoles ao Hotel. 

Jantar e alojamento. 

 

Día 5) quinta-feira  NAPOLES/CAPRI/NAPOLES 

Cafè da manha no hotel. Transfer do hotel para o Molo Beverello, e daqui ferry para Capri. Tempo livre para visitar a bela cidade. A 

esplêndida ilha de Capri surge no Mar Tirreno, ao largo da costa de Sorrento. A ilha ganha sua fama em 1826 com a descoberta da Grotta 

Azzurra (Gruta Azul): hoje Capri é um lugar lendário que continua sendo alvo de viajantes, intelectuais e estrelas. Na tarde tempo livre para 

compras e passeios ou atividades opcionais. Ferry de Capri para voltar a Nápoles. Transfer do Molo Beverello, para o hotel. Jantar e        

alojamento em hotel. 

 

Día 6) sexta-feira  NAPOLES/POMPEI/ALTOMONTE/COSENZA  

Cafè da manha no hotel. Partida em madrugada para Pompeia. Entrada e visita do sitio arqueológico com a guida local. Em 79 A.D. o    

eruption de Vesuvius enterrou-o com cinzas e lapilli Pompeii, uma importante cidade romana. Hoje Pompeia, com seus 66 hectares de área, 

é um conjunto de edifícios civis e privados, monumentos, esculturas, pinturas e mosaicos de tal importância para a história da   arqueologia   

e para que a antiguidade, reconhecida como Património Mundial pela UNESCO. Após a visita, almoço e continuação para Altomonte, para 

uma visita ao castelo Serragiumenta, construído no século XVI pelo décimo Conde de Altomonte, Pietro Antonio Sanseverino. O castelo è   

no centro de uma empresa agrícola, onde será servida uma degustação de produtos típicos locais. No final, transfer para Cosenza e jantar no 

hotel. 

GrandEuropa Turismo Receptivo by VoglioVolare Tour Operator - Italia: incoming@grandeuropa.com / Brasil: saopaulo@grandeuropa.com 

 TOUR REF:  SS -  Salida domingo 

 

ROMA, NAPOLI, SORRENTO, CAPRI, COSTIERA AMALFITANA, POMPEI, COSENZA, ALTOMONTE,  

SIBARI, ROSSANO, TROPEA, PIZZO, REGGIO CALABRIA, LAMEZIA TERME  

www.grandeuropa.com 
incoming@grandeuropa.com  

Datas de partida 

Abril  12 

Maio  10 

Junho  14 

Julho  12  

Setembro 20  

Outubro 18 

CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

RESERVA ON.LINE chamada direta do site  WWW. GRANDEUROPA.COM 

 

inerariosinerariosinerarios   
do gostdo gostdo gost      Paixão mediterrâneaPaixão mediterrâneaPaixão mediterrânea   



 

Onibus de luxo com ar condicionado, Alojamiento 8 noites em Hotel 4*, com cafe da manha, 7 jantares + 1 jantar tipico com show, Visitas guiadas em por/esp  

e Ticket de Ingresso conforme ao programa, Visitas a fazendas, vinícolas e fábricas com degustações de vinhos, sobremesas, e productos tipicos conforme ao  

programma, Assistente/Chef por toda a viagem°, 2 aulas de culinaria com chef professional, Fones de ouvido onde precisam, Assistência H24, gadget e souvenir, 

pergamino de certificaoe. 

INCLUIDO 

 

Día 7) sábado  COSENZA/SIBARI/ROSSANO/COSENZA  

Cafè da manha no hotel e traslado ao centro historico para a visita guiada, passando pela Catedral (Património UNESCO) e do Castelo     

Svevo (ext.), o Corso Mazzini, e a visita do MAB, o único museu   ao ar livre na Europa, com preciosas estátuas de autores famosos como   

De Chirico, Dali, Manzù e outros. Parada no novo centro da citade, e aula de culinaria com a nossa chef Manu. Sob a supervisão de        

profissionais especialistas, vai escolher os ingredientes e preparar pratos tradicionais da Calábria. No fim da aula, passaio ate uma famosa 

“gelateria artigianale”, para fazer a degustação do melhor sorvete caseiro do mundo. No final, traslado para o Hotel, passando pela nova 

Ponte di Calatrava, e o novo Planetário de Cosenza, o mais tecnologico na Itália. Tempo para relax no hotel. À tarde traslado em Sibari, 

antiga cidade Grega fundada entre dois rios, no final do VIII século aC., quando os gregos fundaram Sybaris, centro comercial em que      

transited os bens que vêm do menor de Ásia. Visita panoramica do sitio arqueológico, entre os mais grandes da Europa. Transfer em          

Rossano Scalo e visita ao Museu della Liquirizia e à famosa fábrica de Amarelli, uma das mais antigas nel mondo: a fabrica   existe                

ininterruptamente dal 1731 ed ainda em funcionamento; pode descobrir o processo de fabricação de alcaçuz e terão a chance de fazer uma 

degustação dos productos e comprar. A la fim, traslado em Rossano, chamado de bizantino, a cidade de Codex, em homenagem ao      

Código Purpureo, manuscrito Griego de Onza del Siglo VI, um dos evangelares mais antigos do mundo e guardado por séculos no Museu 

Diocesano*, listado no Patrimônio da UNESCO. Passeio na cidade e visita da igreja Maria S.ma Achiropita: erguida no século XI, preserva o 

quadro milagroso que remonta ao ano 570 A.D.  Retorno ao hotel, jantar e pernoite em Cosenza. 

Día 8) domingo  COSENZA/PIZZO C./TROPEA/REGGIO CALABRIA  

Cafè da manha no hotel e transfer na costa tirrênica da Calábria. Partida para Belmonte C., e parada para degustação dos famosos figos    

secos com nozes e cacau. Continuação para Pizzo Calabro para   visitar o “Castilo Murat”* onde o Rei da França foi assassinado. Na praça 

com maravilhosa vista para o mar, degustação de la Trufa de Pizzo. A trufa es un sorvete caseiro, feito à mão, recheado de várias  maneiras, 

com um coração de chocolate ou pistache ou avelã, que se produce unicamente en estas  área. Partida para Tropea, chamada a pérola do 

Mar Tirreno: passeio pela antiga aldeia, com vista panorâmica da famosa igreja no mar, a “Madonna dell'Isola”. Tempo para almorcar e 

partida para   Reggio C.   para visitar el Museo Nacional
*
 donde admirar los Bronces de Riace dos estatuas del siglo V  a.C., encontradas en  

el mar, cerca de la localidad de Riace en 1972. Los bronces, realizados con el método de la cera perdida, se cree que representaban a dos 

guerreros heróicos; ambos portarían lanzas hoplitas, escudos y casco corintios. Cena y alojamiento en Hotel. 

DÍA 9) segunda-feira REGGIO CALABRIA  

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de partida
*
 (ou para continuação do tour). 

Suppl. quarto individual        € 335,00€/pax  

 

Dia 5) em Capri, è possível prolongar a estadia  

(com retorno à noite) e fazer uma excursão com  

guia local, tomando o funicular para Anacapri, el 

Punto mas alto de la Isla, ou se o tempo permitir,  

fazer uma visita à famosa Gruta Azul de barco.   

Dia 5) no retorno de Capri, pode fazer  uma visita  

à tarde para o Palácio Real de Caserta com  

transfer, entrada e guia local 

 

Transfer (preço líq.): 

Trsf chegada (FCO -Hotel):     € 35,00/pax 

apt.de Nàpoles, Roma a pedido.  

Trsf partida:  

* (Hotel-SUF):              € 90,00/pax 

* (Hotel-REG):                             € 25,00/pax 

outros apt. a pedido.  

precio por pax por minimo 2 personas  

 

Opcional, è possível comprar a pedido 

Dia 2) em Roma,  

- uma visita com nos Museus Vaticanos,  

- visita visita ao estabelecimento de Cinecittà 

- visita ao parque histórico de Villa Borghese 

- Visita no Colosseo no interior                                  

 

 

Pacote VIPTOP (entradas):  

inclui entrada no Museus Vaticano, Museo  

Diocesano Rossano, Castello Murat, : € 36.00/pax 

Para receber as condições reservadas aos 

operadores entre em contato por e-mail 

incoming@grandeuropa.com 

€€€   1.590,001.590,001.590,00   

PREÇOS COMMISSIONAVEIS 

Preços p/p quarto duplo 

HOTEIS NÃO INCLUÍDO 

AEROPORTOS 

PERSONALIZAÇÃO Serviços Opcionais 

Roma, Grand Hotel Fleming 

Napoles, Hotel Ramada Naples  

Cosenza, Ariah Hotel 

Reggio C., E’ Hotel  

(ou simil.) 

Voos intercontinentais 

Comidas não incluídos no programa 

Transferências não incluídas no programa 

City tax (€ 25.00/pax para ser pago no hotel) 

Bebidas durante almorcos/jantares.  

Gorjetas e extras pessoais. 

Entrada durante as visitas*  

Transfers chegada/partida 

Tudo não indicado em “Incluído”,  

§
recomendados: 

Chegada: FCO 

Partida: SUF, REG, CTA, PAL 

O Tour pode ser personalizado a pedido 

para individuais e grupos, ainda que 

pequeno com CONDIÇÕES ESPECIAIS. 

 PAGAMENTO PARCELADO 

Datas e local de partida do Tour são fixos: 

pode comprar um pré-tour partindo de 

Roma (estadia, entradas, visitas  guiadas e 

serviços a pedido) ou de Nápoles (incl. 

Costa Amalfitana, Caserta, Pompeia,  

Capri): neste caso, as transfer pode ser 

solicitado para o hotel da primera noite do 

tour. Pode tambem fazer uma extensoe 

com destino à Verona ou outros lugares: 

neste caso, o tour termina com o café da 

manhã do último dia, e transfer pode ser 

solicitado até o ponto de partida do  

pós-tour. 

EXTENSÕES DO TOUR E NOTAS 

   Paixão mediterrâneaPaixão mediterrâneaPaixão mediterrânea   

CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

CERTIFICADO  de participação  

  Especialista  
da  

cozinha  
italiana  

www.grandeuropa.com incoming@grandeuropa.com  

 

inerariosinerariosinerarios   
do gostdo gostdo gost   

 TOUR REF:  SS -  Salida domingo 



   O sabor intenso da CalábriaO sabor intenso da CalábriaO sabor intenso da Calábria   

8 DIAS/ 7 NOITES  

 

DIA 1) quinta-feira  CHEGADA/COSENZA 

Chegada ao aeroporto de Lamezia T.§
, e transfer

*
 para o hotel. Check-in, encontro com o assistente, briefing de boas-vindas, e 

resto do dia livre. Jantar e alojamento em Cosenza.  
 

DÍA 2) sexta-feira  COSENZA/SIBARI/ROSSANO/COSENZA 

Cafè da manha no hotel e traslado ao centro historico para a visita guiada, passando pela Catedral (Património UNESCO) e do 

Castelo Svevo (ext.), o Corso Mazzini, e a visita do MAB, o único museu  ao ar livre na Europa, com preciosas estátuas de     

autores famosos como De Chirico, Dali, Manzù e outros. Parada no novo centro da citade, e aula de culinaria com a nossa chef 

Manu. Sob a supervisão de profissionais especialistas, vai escolher os  ingredientes e preparar pratos tradicionais da Calábria.  

No fim da aula, passaio ate uma famosa “gelateria  nartigianale”, para fazer a degustação do melhor sorvete caseiro do mundo. 

No final, traslado para o Hotel,  passando pela nova Ponte di Calatrava, e o novo Planetário de Cosenza, o mais tecnologico 

na Itália. Tempo para relax no hotel. À tarde, Na tarde traslado em Sibari, antiga cidade  Grega fundada entre dois rios, no  

final do VIII século aC., quando os gregos fundaram Sybaris, centro comercial em que transited os bens que vêm do menor  de 

Ásia. Visita panoramica do sitio arqueológico, entre os mais grandes da Europa. Transfer em Rossano Scalo e visita ao Museu 

della liquirizia e à famosa fábrica de Amarelli, uma das mais antigas nel mondo: a fabrica existe ininterruptamente dal 1731 ed 

ainda em funcionamento; pode descobrir o processo de fabricação de alcaçuz e terão a chance de fazer uma degustação dos            

productos e comprar. A la fim, traslado em Rossano, chamado de bizantino, a cidade de Codex, em homenagem ao Código 

Purpureo, manuscrito Griego de Onza del Siglo VI, um dos  evangelares mais antigos do mundo e guardado por séculos no   

Museu Diocesano*, listado no Patrimônio da UNESCO. Passeio na cidade e visita da igreja Maria S.ma Achiropita: erguida no 

século XI, preserva o quadro milagroso que remonta ao ano 570 A.D.  Retorno ao hotel, jantar e pernoite em Cosenza. 

 

DÍA 3) sáb.   COSENZA/PAOLA/DIAMANTE/S.TA MARIA DEL CEDRO/ VERBICARO 

Café da manhã no hotel e partida para Paola. Visita ao Santuário de S Francesco di Paola com a antiga igreja, a nova igreja e o 

caminho dos milagres. Continuação para Diamante: esta área chamada "Riviera dei cedri", é famosa pela produção, única e  

famosa no mundo, de especialidades refinadas como chilli (peperoncino) Calabrese, e Citron (Cedro). Visita da cidade velha e 

os murais famosos e ao “Museo del Peperoncino”(museu da pimenta).  Tempo livre para o almoço. De tarde, traslado para  

S.ta Maria del Cedro e visita ao “Museuo di Cedro”
*(museu do Citron), onde hà uma degustação de produtos típicos.  Partida 

para Verbicaro, onde fica uma importante adega, onde ha uma degustação de vinho “Passito di Verbicaro”. Retorno ao hotel, 

jantar e alojamento. 
 

DÍA 4) dom.   COSENZA/CAMIGLIATELLO S./S.TA SEVERINA/LE CASTELLA/CATANZARO L. 

Café da manhã no hotel e partida para as montanhas de Sila. Na chegada, depois de uma parada no centro de Camigliatello 

Silano para um passeio entre as lojas de artesanato local, visita à fazenda para a produção de queijo DOP típicos do planalto 

Silano, o Caciocavallo, e onde hà uma degustação de   produtos tipicos. Durante a visita, aula de culinaria pelo nossa “Chef  

Manu”, com demonstração e   preparação de receitas da cozinha calabresa. No final, partida para Santa Severina, para uma 

visita panorâmica da bela aldeia e do castelo normando, também conhecido com o nome de Roberto il   Guiscardo, o rei  que 

ordenou a sua construção no século XI*
. Dentro do castelo, degustação de um vinhos Val di Neto na loja da “Cantina  

Municipale”. Depois, traslado para Catanzaro Lido e parada ao longo do caminho para admirar o local de “Le Castella”, com   

a visita da famosa fortificação: essa è provavelmente de origem magnogreca, estendida em uma pequena península à beira-mar. 

Chegada ao hotel, jantar e pernoite em Catanzaro Lido. 

 

Um real “retorno às raízes”, em lugares onde a alternância contínua de povos, civilizações e culturas, deixou como precioso legado uma mistura de 

sabores e tradições culinárias únicas no mundo. Uma viagem na terra onde a cultura da alimentação nasceu como um prazer, não apenas como uma 

necessidade; onde por mais de 3000mil anos, são coletadas uvas que oferecem os vinhos mais antigos do mundo, de consistência única e incon-

fundível, onde cada prato que traz para a mesa, cada receita, cada gosto, conta uma história de séculos. 

DESTAQUES  

COSENZA, PAOLA, DIAMANTE, SANTA MARIA DEL CEDRO, SIBARI, ROSSANO, SILA, ST. SEVERINA,   

SPILINGA, PIZZO, TROPEA, AMANTEA, BELMONTE C., LAMEZIA T. , LE CASTELLA, SCILLA, REGGIO C.  

 TOUR REF:  CG -  Salida quinta-feira 

www.grandeuropa.com 
incoming@grandeuropa.com  

Datas de partida 

DESCRIÇÃO DO TOUR 

Abril  2 

Maio  21 

Junho  25 

Julho   

Agosto  27 

Setembro   

Outubro 1 , 28 

CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

GrandEuropa Turismo Receptivo by VoglioVolare Tour Operator - Italia: incoming@grandeuropa.com / Brasil: saopaulo@grandeuropa.com 

 

inerariosinerariosinerarios   
do gostdo gostdo gost   



 

DÍA 5) segunda-f. CATANZARO L./TROPEA/SPILINGA/PIZZO/AMANTEA  

Café da manhã no hotel e transfer da costa jônica para a costa tirrênica da Calábria. Parada em Pizzo Calabro para visitar o 

“Castilo Murat”*
,
 onde o Rei da França foi assassinado. Na praça com vista para   o mar, degustação de la Trufa de Pizzo.    

A trufa es un sorvete caseiro, feito à mão, recheado de várias maneiras, com um coração de chocolate ou pistache ou avelã, 

que se produce unicamente en estas área. Continuação para Spilinga, casa da nduja, e degustação deste salame tipico. A 

“nduja    piccante”, è também chamado "o viagra dos pobres”, por suas qualidades especiais, é uma salsicha grande feita  

com carne de porco e pimenta, que uma vez cortado tem textura macia e cor vermelha brilhante. Tempo livre para o       

almoço. Partida para Tropea, pérola do Mar Tirreno: passeio pela aldeia entre as antigas ruas, e parada no famoso terraço 

que se eleva sobre o mar, com vista panorâmica da famosa igreja da “Madonna dell'Isola”. No final, partida para Amantea. 

Jantar e pernoite no hotel. 
 

DÍA 6) terça-f.  AMANTEA/BELMONTE C./ST EUFEMIA./SCILLA/REGGIO C.  
Café da manhã no hotel e transfer para visita da cidade velha de Amantea, onde fica um castelo medieval e da Torre Civita: 

caminhar pela parte antiga é como passar por mais de mil anos de história: do inicial bizantino (séc VI), no barrio de            

Catocastro, para o seguinte árabe al-Mantiah (IX séc.), para a atual Amantea (884). Partida para Belmonte Calabro, e           

degustação dos famosos figos secos com nozes e cacau. Prossegue para St. Eufemia: visita às vinícolas e o moinho em uma     

importante fazenda, e degustação, vinho e azeite tipicos. Depois, partida para Scilla, parada para almorco. A la chegada,   

visita da cidade velha, o barrio de “Chianalea”,“Castelo Ruffo”
*
, fortificação que remonta ao início do séc. V a.C.. No final, 

continue até Reggio Calabria. Na chegada, jantar e pernoite em Reggio Calabria. 
 

DÍA 7) quarta-feira REGGIO CALABRIA 

Café da manhã no hotel, e partida para Bova: visita a uma fazenda de produção do famoso citrino "bergamotto", usado   

pelas melhores empresas de cosméticos e perfumes, e na indústria agro-alimentar. Visite as plantações, e a fábrica, e          

degustação de licor e sobremesas. Almoço e trasfer em Reggio: visita do cais, dos banhos romanos, do “lungomare” più bello  

d’Italia (o passadiço mais bonito da Itália), e ao local Museo Archeologico Nazionale
*
 onde pode admirar, entre outras     

coisas, os famosos "Bronzes da Riace", 2 estátuas obras-primas esculturais mais significativas da arte grega(460-450 a.C.), em 

bronze de 1,90 de altura, encontrado nas praias da Riace. Retorno no hotel, jantar e alojamento.  
 

DÍA 8) quinta-feira REGGIO CALABRIA/PARTIDA 

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de partida
*
 (ou para continuação do tour). 

 

Ônibus de luxo com ar condicionado, 7 noites em Hotel 4* com cafe da manha, 7 jantares, 2 aulas de culinaria com chef professional, 

Visitas a fazendas, vinícolas e fábricas com degustações de vinhos, sobremesas, e productos tipicos conforme programma, Assistente/

Chef por toda a viagem°, Visitas guiadas em por/esp e Ticket de Ingresso conforme ao programa, Fones de ouvido onde precisam, 

Assistência H24, gadget e souvenir, pergamino de certificaoe. 

INCLUIDO 

€€€   1.390,001.390,001.390,00   

 PAGAMENTO PARCELADO 

Preços p/p quarto duplo 

HOTEIS 

Cosenza, Ariha Hotel 

Amantea, Hotel La principessa 

Catanzaro L., Grand Hotel Paradiso 

Reggio C., è Hotel 

(ou simil.) 

NÃO INCLUÍDO 

Voos intercontinentais 

Comidas não incluídos no programa 

Transferências não incluídas no programa 

City tax (€ 9.00/pax para ser pago no hotel) 

Bebidas durante almorcos/jantares.  

Gorjetas e extras pessoais. 

Entrada durante as visitas*  

Transfers chegada/partida 

Tudo não indicado em “Incluído”  

AEROPORTOS 

§
recomendados: 

Chegada: SUF, REG, FCO, NAP 

Partida: SUF, REG, CTA, PAL 

PERSONALIZAÇÃO 

O Tour pode ser personalizado a pedido 

para individuais e grupos, ainda que 

pequenos com CONDIÇÕES ESPECIAIS. 

Serviços Opcionais 

Datas e local de partida do Tour são fixos: pode comprar 

(também individualmente) um pré-tour partindo de Roma 

(estadia, entradas, visitas guiadas e serviços a pedido) ou 

de Nápoles (com visita da Costa Amalfitana, Caserta, 

Pompeia, Capri): neste caso, as transfer pode ser solicitado 

para o hotel da  primeira noite do tour. É possível prolon-

gar o passeio com destino à Sicilia, (Tour de 5 a 7 dias de 

Catania a Palermo):  neste caso, o tour termina com o café 

da manhã do último dia, e as transfer pode ser solicitado 

até o ponto de partida do pós-tour. 

EXTENSÕES DO TOUR E NOTAS 

Suppl. quarto individual          € 195,00€/pax.  

 

Transfer (preço líq.): 
 

Trsf chegada (SUF-Hotel):       € 45,00/pax 

apt.de Nàpoles, Roma a pedido.  

Trsf partida:  

* (Hotel-SUF):              € 90,00/pax 

* (Hotel-REG):                             € 25,00/pax 

apt.de Nàpoles, Catania, Roma a pedido.  

precio por pax por minimo 2 personas  

 

Pacote VIPTOP (entradas):  

inclui Museu Peperoncino, Museu do Cedro,  

Castelo de Santa Severina, Castelo Murat,  

Castelo Ruffo, Museu Reggio Calabria:          

                    € 29.00/pax 

   O sabor intenso da CalábriaO sabor intenso da CalábriaO sabor intenso da Calábria   

 TOUR REF:  CG -  Salida quinta-feira 

CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

CERTIFICADO  de participação  
 

  Especialista  da  cozinha  italiana  

RESERVA ON.LINE 

Chamada direta do site  

WWW. GRANDEUROPA.COM 

 

inerariosinerariosinerarios   
do gostdo gostdo gost   



CIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARESCIRCUITOS REGULARES   

tinerarios de gust tinerarios de gust tinerarios de gust    

In viaggio con ManuIn viaggio con ManuIn viaggio con Manu   

Todos os tours terão como convidado de exceção,  

para a duração do programa, o famoso Chef italiana Manu Barbolan, 

Brand Ambassador e professor de cozinha italiana no Eataly, São Paulo. 

Durante a viagem, Manu vai ensinar aulas de culinária, e vai dizer 

a história e as tradições culinárias dos lugares visitados. 

Os preços são comissionáveis e por pessoa (exceto onde se indique preço liq.), e para alojamento em quarto duplo e SÃO EXCLUSIVOS PARA OS OPERADORES TURÍSTICOS. 

PARA PEDIR CONDIÇÕES COMERCIAIS COM AS TAXAS DE COMISSÃO REGISTE-SE NO WEB.SITE,  OU ENVIAR MAIL : amministrazione@grandeuropa.com 

Os preços incluem IVA e os impostos locais aplicáveis à data de publicação: em caso de alteração das aliquotas, os preços terão de ser reajustadas. 

POR RAZÕES ORGANIZACIONAIS, O ITINERÁRIO PODE SER ALTERADO OU INVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. EM QUALQUER GRANDEUROPA GARANTE TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES  

MENCIONADAS NO ITINERÁRIO. 

Todas os tours garantem a partida nas datas indicadas: por motivos de força maior, ou por motivos logísticos e/ou comerciais, o operador pode decidir cancelar a partida,  reencaminhando os passageiros nas 

partidas do mesmo programa em noutra data, ou reembolsando os passageiros com os montantes já pagos, ou colocando-os noutro programa de viagem com um desconto variável no custo de compra. 

Os hotéis utilizados para os passeios são normalmente os indicados neste catálogo. No entanto, a lista final de cada partida será comunicada com 14 dias de antecedência °O Tour leader/Chef profissional 

acompagnante é garantido para toda a viagem apenas para grupos de mais de 8 pessoas: aulas de culinária são garantidas, mesmo com menos participantes. 

Asistencia para discapacitados, noches extra pre-ante tour, traslados privados, excursiones privadas, restrições alimentares y otros info ou servicios, deberá ser solicitada en el momento de la reserva. 

Para mais detalhes, baixe no sitio web as “Condições de Venda Circuitos Regulares 2020”. 
 

 

 

Reservas apenas para operadores e via e-mail: incoming@grandeuropa.com  ou no website www.grandeuropa.com 

área dos operadores, e depois cadastro na "área reservada".  

Pagamento on-line com cartão de crédito ou transferência bancária, ou corretor de câmbio no Brasil. Os pagamentos podem ser divididos em 4 ou mais parcelas, dependendo 

da data de partida 

 

 
 

A pedido, os tours podem começar e terminar em outros lugares, incluindo qualquer serviço extra necessário, e podem ser completado com um dos  outros tours com partida 

garantida de GrandEuropa (ver catálogo no site). Quaisquer noites ou tour, ou serviços adicionais, antes ou no final da Tour,  podem ser listados a pedido. 
 

 

 
 

Todos os Tours listados, podem ser personalizados e sair em outras datas, a pedido. Para passeios "feitos sob medida" a partir de 8  participantes, pode ter 

preços de grupo NET. 

 TERMINÓS Y CONDICIONES 

 RESERVA E CONFIRMACIÓN 

 EXTENSIONES PRE-POST TOUR/NOITES EXTRA 

 PERSONALIZACIÓN 

c.so Luigi Fera 63 - 87100 Cosenza Italia 

 

0039.0984.18.11.670 

 

Vogliovolareincomingto 

 

Operativo:   incoming@grandeuropa.com  

Comm. Latam: saopaulo@grandeuropa.com 

WWW.GRANDEUROPA.COM WWW.GRANDEUROPA.COM WWW.GRANDEUROPA.COM    

Para todos os participantes  

CERTIFICADO  de participação 
 

  Especialista  
da  

cozinha  italiana  

 CONTACTO 


