
info@verdesicilia.it – www.verdesicilia.it
Iva e CF 05041610824

1 

DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

TOUR DAS MARAVILHAS DA TOSCANA 

VERÃO 2021 – INVERNO 2021-2022  (COD. FI-ERIB)

FLORENÇA-ROMA 

6 DIAS/5 NOITES 

Dia 1: Florença 

Chegada ao Aeroporto de Florença. Transfira para o hotel. Alojamento 

Dia 2: Florença 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, me encontro com o resto dos participantes (transferência para o ponto de partida do passeio por conta própria). O passeio 

começa com a descoberta da cidade de um dos lugares panorâmicos mais bonitos e românticos do mundo: a PIAZZALE MICHELANGELO, de onde podemos ver 

toda a cidade velha e as colinas circundantes. Continuamos através do coração de Florença até a Galeria ACCADEMIA, onde podemos admirar o David original de 

Michelangelo, o prigioni inacabado, San Matteo, Pieta di Palestrina e outras obras-primas. Nosso passeio continua pelas ruas de Florença, chegando ao DUOMO, 

onde aprendemos os segredos da Torre Giotto Bell, descobrimos a beleza do Batistério com as portas douradas, entre as quais, a famosa Puerta del Paraíso e, 

finalmente, a charmosa Catedral. Resto do dia de folga. Alojamento. 

Dia 3: Florença - Pisa - Siena 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, participaremos de uma excursão com outros participantes para conhecer a cidade de Pisa. Entre nossas excursões, você não 

pode perder a visita a uma das cidades mais famosas e estudadas do mundo, o PISA. Nosso passeio começa com uma caminhada pelas antigas muralhas medievais 

que nos levam à Puerta de Santa Maria, de onde podemos admirar a espetacular Piazza dei Miracoli com suas maravilhas arquitetônicas, e onde o guia nos acompanha 

para visitar a majestosa Catedral, uma obra-prima da arte romanesca. Volte para Florença. À tarde, transfira para o hotel em Siena. Resto do dia de folga. Alojamento 

Dia 4: Siena – San Gimignano – Volterra - Siena 

Pequeno almoço. Amanhã dedicado à visita da cidade. Cercada pelas florestas de Chianti de um lado, das colinas do outro, a cidade parece se estender por uma 

colina baixa, em uma posição central em relação às terras que sempre foram seu domínio. A famosa cidade de Palio e os contratos fascinam pelas milhares de cores 

de suas bandeiras, por seus becos retorcidos, pela perfeição de seus monumentos góticos, pela fama de suas ilustres crianças e pelo sabor dos produtos que podem 

ser degustados aqui.  Saída para San Gimignano, a "cidade das Torres", onde visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, Museu Cívico 

e San Agostino. Almoço grátis. 

Continuação para Volterra. Localizada no ponto mais alto de uma colina alta, a cidade com sua silhueta austera e medieval é famosa pelo artesanato do alabastro. 

Visita da cidade com a Praça e o Palácio priori, Duomo, Batismo, Pinacoteca e Museu Cívico. De volta a Siena. Acomodação no hotel. 

Dia 5: Siena – Rota Chianti – Lucca – Siena 

Pequeno almoço.  Pela manhã partem pela Strada del Chianti -Ruta del Chianti-, o vinho mais famoso da Itália. Ao longo do caminho, você pode ver as colinas 

encantadoras, as vilas pitorescas com suas torres antigas, as fazendas e naturalmente os vinhedos. Visita de Castellina em Chianti, o antigo município e seus muros. 

Continuar visitando greve Chianti com sua praça assimétrica com varandas e terraços. Almoço grátis. Partida para Lucca, uma cidade cercada por uma fita de muros 

que foi preservada em sua totalidade. Visita à Praça Napoleão, Palácio da Província, Duomo, Plaza San Martino e Plaza del Anfiteatro. Então vou voltar para Siena. 

Dia 6: Siena - Montepulciano - Pienza – Montalcino – Roma 

Pequeno almoço. Partida para Montepulciano. A cidade, uma pérola de arte de 1500, está localizada a 750 metros acima do nível do mar acima de uma colina perto 

do Val de Chiana, em um território já habitado nos tempos etrusco e romano. É especialmente famoso pela produção de vinho "Nobile", tinto de alta qualidade. 

Continuação para Pienza. Esta cidade, no topo de uma colina com vista para o Vale da Orcia, é um palco essencial para suas belezas artísticas e a boa gastronomia 

típica do local. Você visitará a famosa Praça Pio II, Renascença, onde a Catedral, o Palácio Piccolomini, o Palácio Comunitário, o Palácio borgia e o maravilhoso 

passeio panorâmico ao longo das paredes são negligenciados, o que de relance permite que você veja todo o vale fechado ao fundo pelo Monte Amiata. Partida para 

Montalcino; a grande fortaleza caracteriza a cidade, que paira sobre os três vales do Asso, d'Aria e Orcia. Visita, almoço grátis e seguir, partida para Roma 

(acomodação em Roma não incluída). Fim de nossos serviços. 

Por razões organizacionais, o itinerário pode ser modificado ou revertido sem aviso prévio. De qualquer forma, o "GREENICILIA T.O." garante todas 

as visitas e excursões mencionadas no itinerário. 

HOTÉIS FORNECIDOS OU SIMILARES - NA CATEGORIA PRIMEIRO 

Florencia: Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** 

Siena: Hotel Athena**** 

EM GERAL, O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA SERÁ COMUNICADA 

COM 14 DIAS DE ANTELACION 

CONDIÇÕES DE VENDA: VEJA A SEÇÃO "2021-2022 CONDIÇÕES DE VENDA DE CIRCUITOS REGULARES DE VENDA" 

NOITES PRÉ-TURNÊ: VEJA SEÇÃO "2021-2022 CIRCUITOS REGULARES NOTURNOS ADICIONAIS" 
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

TOUR DAS MARAVILHAS DA TOSCANA 

VERÃO 2021 – INVERNO 2021-2022 (COD. FI-ERIB)

FLORENÇA-ROMA 

6 DIAS/5 NOITES 

PREÇO DE VAREJO POR PESSOA - NA CATEGORIA PRIMEIRO 
1.705,00 por pessoa em um quarto duplo 

700,00 suplemento quarto único 

Terceiro leito adulto SEM REDUÇÃO 

DATAS DE PARTIDA 

MARÇO DE 2021............ 30 

ABRIL DE 2021 ABRIL.............. 20 

2021 MAIO............... 04....11 

JUNHO DE 2021 JUNHO.................. 08....15 

JULHO DE 2021.. ............. 06....13....27 

2021 AGOSTO........... 03....17....31 

2021 OUTUBRO........05....19....26 

2021 NOVEMBRO.....30 

FEVEREIRO DE 2022......... 08 

MARÇO DE 2022 MARÇO............ 08 

O preço inclui: 

- Transferência em grupo (com outros participantes) do aeroporto de Florença/estação de trem para o hotel de Florença

- Acomodação em hotéis 4 estrelas ocupando quartos padrão com banheiro privativo ou chuveiro.

- Cama e café da manhã incluídos 

- passeio regular de meio dia (máximo 04 horas) com outros participantes para a visita de Florença (incluindo entrada para a Galeria Accademia) 

- passeio regular de meio dia (máximo 04 horas) com outros participantes para a visita do Pisa (ATENÇÃO: entrada para a Torre Pendente NÃO incluída) 

VISITAS DE FLORENÇA: OS CLIENTES TERÃO QUE VIAJAR POR CONTA PRÓPRIA ATÉ O PONTO DE PARTIDA DA EXCURSÃO –

TENTE 
EXCURSÕES REGULARES COM OUTROS PARTICIPANTES 
- Transporte de ônibus de luxo de última geração (a capacidade do ônibus vai variar dependendo do número de participantes)

ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o passeio poderia ser feito com um motorista/guia multilíngue 

- Guia de acompanhamento em espanhol (multilíngue) a partir do 4º dia. Com menos de 7 participantes, o passeio é feito com motorista/guia. 

- Passeios panorâmicos (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em Florença

- Guia local para a visita de Florença

- Degustação dos vinhos tintos Nobile di Montepulciano e Chianti

- Todos os seguros de causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION em caso de cancelamento - veja as condições

- Iva Italiano

O preço NÃO inclui: 

- Voos 

- Taxas Comunitárias - IMPOSTO MUNICIPAL

- Transferência de partida

- Bebidas durante as refeições.

- Entradas para os monumentos, exceto a entrada da Galeria da Academia

- Dicas pessoais e extras.

- Serviço de bagagem. 

- Qualquer outro conceito não listado em "Preços incluem" 

NOITES ADICIONAIS – PREÇOS POR PESSOA POR NOITE NO BB – IMPOSTO MUNICIPAL NÃO INCLUI 

CIDADE: FLORENÇA CATEGORIA PRIMEIRO 
VENDA DE PREÇOS PARA IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION TERCEIRA PESSOA ADULTO 

ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A NOVEMBRO   € 150.00 100,00 NÃO 

DEZEMBRO A MARÇO + JULHO A AGOSTO   € 110,00 85,00 NÃO 

CIDADE: ROMA CATEGORIA PRIMEIRO 
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

VENDA DE 

PREÇOS PARA 

IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION 

TERCEIRA PESSOA ADULTO 

ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A NOVEMBRO   € 150.00 100,00

NÃO 

DEZEMBRO A MARÇO + JULHO A AGOSTO  € 110,00 85,00 NÃO 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS 

A) "VERDEOUT" (PREÇO DE VENDA DO PÚBLICO):

39,00 por pessoa preço de varejo. 

Inclui: 

- Transporte hotel/centro de Roma – Estação de trem, hotel ou aeroporto de Roma  (válida apenas em conexão com o circuito toscano de Maravilhas Florença -

Roma -TRANSFER GRUPAL) 

TERMOS DE VENDA 

A) PREVENT 2021:

NÃO SE APLICA A ESTE CIRCUITO

B) DESPESAS GERAIS DE CANCELAMENTO*:

a) PARA TODOS OS CIRCUITOS, INCLUINDO A EMISSÃO DE UM BILHETE AÉREO OU DE BALSA:

SEM RETORNO NO AR OU PASSAGENS DE BALSA/BARCO A PARTIR DE NOSSA CONFIRMAÇÃO

Circuito.

b) PARA TODOS OS CIRCUITOS: PARTE TERRENA

30% DE 45 A 33 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO. 

60% DE 32 A 22 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 

80% DE 21 A 14 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO OU EM CASO DE "SEM SHOW" OU 

INTERRUPÇÃO DA VIAGEM 

* PORCENTAGEM SE APLICA AO TOTAL DE VIAGENS RESERVADAS
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

CONDIÇÕES SEGURAS TODAS AS CAUSAS 
O QUE DEVOLVE NOSSO SEGURO? 

RETORNO DE 100% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS

SEGUINTES CASOS 

1. Por morte*, acidente* ou doença grave*do titular ou membro direto da família com residência habitual igual

em seu país de origem: Pai, Mãe, Cônjuge, Filho, Irmão.

Doença grave significa uma alteração de saúde que impede o início da viagem e que é medicamente verificável,

que não está incluída nas exclusões gerais, e que, na opinião do Departamento Médico do PROVEDOR,

impossibilita o PROPRIETÁRIO iniciar a viagem na data indicada no CERTIFICADO ou VOUCHER. *Não

será aplicada se a morte, acidente ou doença grave for devida ou como resultado da pré-existência.

2. Ligue como parte, testemunha ou júri de um tribunal que impossibilite que você viaje na data definida no

CERTIFICADO ou VOUCHER.

3. Quarentena médica.

+ 

RETORNO DE 75% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS SEGUINTES

CASOS 

4. Danos que, por incêndio, roubo ou pela força da natureza em sua residência habitual em suas instalações profissionais,

os tornam inabitáveis e inescapavelmente justificam sua presença.

5. Chame como membro de estação de votação em eleições nacionais ou provinciais.

6. Recepção por parto para adoção de uma criança.

7. Atendimento de emergência por parto do segurado ou do cônjuge e/ou companheiro permanente do titular.

8. Complicações da gravidez do PROPRIETÁRIO, antes da semana 30

9. Perda de documentos 48 horas antes da partida.

10. Demissão do trabalho verificada após a emissão do CERTIFICADO ou VOUCHER.

11. Se a pessoa que é companheira do PROPRIETÁRIO no pacote contratado for obrigada a cancelar a viagem para o

cancelamento do PROPRIETÁRIO por qualquer um dos motivos listados acima. Acompanhante significa a pessoa que

compartilha a mesma viagem com as mesmas condições e datas de validade do PROPRIETÁRIO.

12. Cancelamento de casamento de titulares(s)10% DEDUTÍVEL

13. Desastres naturais como tremor, terremoto, tsunami ou tsunami, furacão, ciclone de tornado, inundações ou ventos

fortes, que ocorrem na cidade de residência do titular ou na cidade de destino e o impedem de fazer a viagem e/ou impedi-

lo de qualquer voo comercial chegar e/ou decolar da respectiva cidade afetada.

14. Se no prazo de 15 dias antes do início da viagem ou das conexões de itinerário, o titular ou seu companheiro perder

documentos que impossibilitam que ele inicie ou continue a viagem agendada.

15. Cancelamento de férias com carta da empresa do proprietário.

16. Mudança de trabalho do titular apresentando certificado de saída e entrada.

17. Não há aprovação do Visto para entrar no país de destino. Essa cobertura é válida se a compra do ou for feita pelo

menos 72 horas antes da nomeação para obter o visto com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos

procedimentos consulares (custo do visto).

18. A vontade do próprio cliente de cancelar por qualquer motivo. Esta causa NÃO SE APLICA à INTERRUPÇÃO DA
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

VIAGEM. 

Importante: 
• Só emitiremos a apólice de seguro após recebermos o pagamento da reserva ou fazermos a primeira

assinatura do pacote turístico. Por favor, note que uma vez que a apólice é emitida, ela não pode ser 

cancelada. 

• A apólice deve ser emitida pelo menos 15 dias antes da data da partida ou do início da validade, o que vier primeiro.

• Que o cancelamento da viagem seja informado ao Centro de Assistência pelo menos 24 horas antes da data de início do mesmo proprietário, um familiar 

ou o órgão emissor da apólice. 

• Em caso de negação do visto, a cobertura do voucher é válida se a compra do voucher for feita pelo menos 72 horas antes da nomeação para obter o visto 

com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos procedimentos consulares (custo do visto)

• Limite de idade: mínimo de 1 ano, máximo de 75 anos

POLÍTICA DE SEGURANÇA DE EMISSÕES DE PROCESSOS TUDO CAUSA 

1. No momento da reserva, precisaremos dos seguintes dados para ativar o seguro:

a) Nome e sobrenome do cliente

b) Cópia do passaporte ou RG

c) Telefone ativo/número de celular durante a viagem - comunicação via WhatsApp

2. Para emitir a apólice de seguro, teremos que receber o pagamento da reserva ou o depósito confirmando o

pacote turístico. O seguro será emitido a partir de 45 dias antes da partida.

3. Nosso seguro abrange a parte reservada e confirmada da Verdesicilia (não cobre voos ou serviços reservados

de outros prestadores)

4. Caso você tenha que solicitar o seguro, o cliente terá que entrar em contato diretamente com a Co. Seguro

Terrawind para a cobrança do retorno.

atendimento ao cliente:

WhatsApp+ 1305 469 3027

Chamadas+ 1305 455 1575 * De qualquer lugar do mundo para cobrança reversa
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