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PORTUGUÊS 
 
Minitours 
Pacotes Individuais com excelente custo benefício 
 
Os nossos Mnitours são uma combinação de serviços regulares com privativos, uma 
excelente opção para os passageiros que querem viajar sem compromisso. Os pacotes 
incluem: o transporte que pode ser em ônibus de luxo ou em trem de alta velocidade e o 
Hotel de localização central. 
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Informações úteis antes de reservar nossos Minitours 
 
Observações importantes: 
 
• Sempre se recomenda aos passageiros que, quando chegarem em Roma, entrem em 
contato com nossos escritórios para confirmar todos os horários dos pick up dos passeios. 
 
• Durante os trajetos pelo sul da Italia, é obrigatório levar uma mala de mão por pessoa. As 
constantes trocas dos meios de transporte e as características dos mesmos, causam muitas 
dificuldades no manejo das malas, podendo ocasionar riscos de perda ou danos. Caso não 
sejam seguidas estas instruções, não nos responsabilizamos pela bagagem. Eventualmente, 
se os clientes viajarem com malas serão cobrados gastos adicionais por conta dos mesmos 
(o valor médio de transporte de uma mala em Capri è de € 12,00 aproximadamente). 
 
• Durante a estadia em Sorrento, quando estão previstos jantares, recomendamos que 
avisem aos seus clientes que o uso de calças compridas é OBRIGATÓRIO. 
 
• Recordamos que os horários de saída nos hotéis são APROXIMADOS, com uma variação 
de +/- 20 minutos. 
 
Suplementos e observações: 
 
• Suplemento em Florença e Veneza durante eventos e feiras especiais (caso necessário, 
informaremos o montante a ser pago no momento da reserva, com base no hotel confirmado 
e na política de cancelamento). 
 
• Em Florença, Veneza e Pisa as visitas regulares serão garantidas em língua espanhola 
somente com um mínimo de passageiros. 
 
• As entradas se não forem devidamente indicadas significada que não estão incluídas. 
 
• Política de cancelamento: informaremos no momento da reconfirmação. 
 
Taxas Municipais: 
 
Tomem nota: as tarifas não incluem as taxas municipais nas cidades de Roma, Florença, 
Veneza, etc. A taxa será paga pelos passageiros diretamente ao hotel. O valor por 
pessoa/diária varia de acordo com a categoria do hotel e a cidade. 
 
TODAS AS TARIFAS SÃO POR PESSOA 
 
Todos os valores são indicados em euros (€) e incluem o serviço e o imposto IVA vigente. 
Todos os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio devido ao aumento do IVA, 
taxas locais ou taxa de circulação de ônibus não comunicadas no momento da liberação 
deste catálogo. 
 
HOSPEDAGEM EM HOTÉIS LISTADOS OU SIMILARES 
 
Penalidades: 
 
• Sem custo - Até 15 dias antes da data de saída   
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• 25% do valor - de 14 dias até 7 dias antes da data da saída 
• 50% do valor - de 6 dias até 4 dias antes da data da saída 
• 100% do valor - de 3 dias até a data de saída ou no show 
 
São considerados dias úteis de Segunda-feira a Sexta-feira. 
 
Em caso de penalidade diferente, será comunicado no momento da reserva. 



 
 

 4 

Porque nossos Minitours são “Best-sellers”? 
 
Estilo italiano 
Desenvolvido por Italianos para os passageiros que procuram uma verdadeira experiência. 
 
Liberdade de múltiplas escolhas 
Nossos pacotes FIT possuem uma ampla variedade de datas. É só reservar que nos da 
Carrani cuidamos do restante da viagem para seus passageiros. 
 
Preço Garantido 
Graças ao nosso departamento de contratações, garantimos as melhores tarifas. 
 
Hotelaria selecionada com localização central 
Os hotéis incluídos nos Minitours são cuidadosamente selecionados e continuamente 
monitorados para garantir o nível de qualidade “Carrani”. 
 
Guias Locais e Tour Condutor 
Todos os nossos tour líders e guias são profissionais altamente selecionados com muita 
experiência.  
 
Melhor relação qualidade/preço 
Os Minitours são muito acessíveis e oferecem a melhor relação de preço e qualidade. 
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Índice dos Pacotes 
 
A Cidade Eterna: Roma - 4 Dias / 3 Noites  
Roma > Roma 
 
Roma Pacote Super Econômico - 4 Dias / 3 Noites 
Roma > Roma 
 
Limoncello 2 Dias / 1 Noite 3 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
Dolce Vita 3 Dias / 2 Noites 4 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
Isola Bella com Gruta Azul incluída! 3 Dias / 2 Noites 1 Refeição 
Roma > Capri > Roma 
 
Capri um sonho com Gruta Azul incluída! 2 Dias / 1 Noite 1 Refeição 
Roma > Capri > Roma 
 
Costa de Amalfi: Minori Património Mundial da UNESCO 3 Dias / 2 Noites 3 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Minori/Região de Amalfi > Roma 
 
Maravilhosa Amalfi 3 Dias / 2 Noites 3 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Roma 
 
Paparazzi 5 Dias / 4 Noites 3 Refeições 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Capri > Roma 
 
Costa Bonita 5 Dias / 4 Noites 5 Refeiçoes 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Pulcinella 5 Dias / 4 Noites 4 Refeições  
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
 
Jóias do Sul 7 Dias / 6 Noites 4 Refeições 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
 
Tour dos Cores 9 Dias / 8 Noites 4 Refeições 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
 
NOVO! ‘O Sole Mio! 3 Dias / 2 Noites 
Nápoles > Pompéia > Monte Vesúvio > Nápoles 
 
NOVO! Lecce: Pasticciotto Experience 3 Dias / 2 Noites 
Lecce > Lecce 
 
NOVO! Bari: Focaccia Experience 3 Dias / 2 Noites 
Bari > Bari 
 
NOVO! Tropea 3 Dias / 2 Noites 
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Tropea > Pizzo Calabro > Tropea 
 
NOVO! Taormina 3 Dias / 2 Noites 
Taormina > Monte Etna > Taormina 
 
NOVO! Catania 3 Dias / 2 Noites 
Catania > Monte Etna > Taormina > Catania 
 
NOVO! Palermo 3 Dias / 2 Noites 
Palermo > Palermo 
 
Cinque Terre 3 Dias / 2 Noites 2 Refeiçoes 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia  
 
A Riviera Italiana 5 Dias / 4 Noites 2 Refeiçoes 
Roma  > La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
NOVO! O Aquário de Génova 2 Dias / 1 Noite 
Génova > Génova 
 
NOVO! Milão e Como Break 4 Dias / 3 Noites 
Milão > Como > Bellagio > Milão 
 
NOVO! Splendido Roma e Milão com Como 6 Dias / 5 Noites 
Roma > Milão > Como >  Bellagio > Milão 
 
NOVO!  La Madonnina: Milão e Roma 6 Dias / 5 Noites 
Milão > Como > Bellagio > Roma  
 
Dante 3 Dias / 2 Noites 1 Refeição 
Roma > Florença > Pisa > Roma 
 
Casanova Break 3 Dias / 2 Noites 
Veneza > Veneza 
 
Tour Espiritual 3 Dias / 2 Noites 
Roma > Foggia > São Giovanni Rotondo > Roma 
 
Tour Religioso 3 Dias / 2 Noites 
Roma > Loreto > Roma 
 
Modalidade de Trabalho 
 
Contatos 
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A Cidade Eterna: Roma  
4 Dias / 3 Noites 
Roma > Roma 
 
Baixa Temporada 
Saídas Diarias 
 
16/07/2021 - 31/08/2021 
 
Não Opera: 13 Agosto 
 
Preço por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 478,00 
DBL  € 323,00 
TPL  € 323,00 
 
1/08/2021 - 29/08/2021 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 642,00 
DBL  € 411,00 
TPL  € 383,00 
 
Média Temporada 
Saídas Diarias 
 
30/03/2021 - 7/04/2021 
16/06/2021 - 15/07/2021 
 
Preço por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 553,00 
DBL  € 391,00 
TPL  € 381,00 
 
1/07/2021 - 31/07/2021 
 
Preço por pessoa 1 ª Categoria 
 
SGL € 772,00 
DBL  € 506,00 
TPL  € 448,00 
 
Alta Temporada 
Saídas Diarias 
 
8/04/2021 - 15/06/2021 
1/09/2021 - 31/10/2021 
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Preço por pessoa Categoria Turista 
 
SGL € 703,00 
DBL  € 465,00 
TPL  € 434,00 
 
30/03/2021 - 30/06/2021 
30/08/2021 - 31/10/2021 
 
Preço por pessoa 1 ª Categoria 
 
SGL € 993,00 
DBL  € 631,00 
TPL  € 558,00 
 
Inclui 
3 noites em Roma BB 
Transfer privativo do aeroporto de Roma para hotel em Roma e v.v. 
Tour 3C AM + 2B PM que inclui: guia profissional, bilhetes de entrada sem fila e fones de 
ouvido 
 
Observações importantes: 
Para as saídas aos sábados e nos dias 30 de abril, 28 de junho, 14 de agosto, o tour regular 
3C AM + 2B PM de dia inteiro - sera feito no dia 3 do itinerario 
Idiomas do tour regular 3C AM + 2B PM: monolíngue - inglês, alemão e espanhol, bilíngüe - 
francês e português 
O tour 2B PM a partir do 25 de outubro sai às 14h00  
 
  Hotéis 
 
Cidade Hotel Categoria Turista      Hotel 1a Categoria  
 
Roma               Ranieri 3*                                                     Imperiale 4* 
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Chegada em Roma. Encontre o seu motorista e translado ao hotel. Check in. Oportunidade 
de reservar un de nossos tours à noite (Consulte o Catalogo I Love Rome). Pernoite em 
Roma. 
 
Dia 2 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Você chegará à área do Vaticano por conta propria. Meeting point 
às 8.15h ao ponto de encontro B na Piazza del Risorgimento. O nosso guia o acompanhará 
dentro dos Museus do Vaticano, uma das coleções de arte mais importantes do mundo! 
Admire a Sala de Tapeçarias, os Mapas Geográficos, os maravilhosos quartos de Raphael 
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antes de chegar à famosa Capela Sistina. Depois, você será levado por um acesso exclusivo 
à Basílica de São Pedro, não precisando fazer as longas filas. À tarde, vá para o ponto de 
encontro do tour do Coliseu, Fóro Romano e Monte Palatino. Ponto de encontro C às 14h15 
ao Arco de Constantino. Descubra a colina Palatina onde Roma foi fundada. Visite o Coliseu 
e seja surpreendido com este monumento que é o símbolo de Roma! O Anfiteatro foi 
construído para entreter os cidadãos da Roma antiga com espectáculos de gladiadores 
lutando com animais ferozes, hoje em dia, é uma dos atrações mais fascinantes da cidade. 
Em seguida, vamos dar um passeio ao longo da Via Sacra e ver os templos de Vesta, 
Antonino e Faustina, a antiga Basílica Julia e Aemilia, monumentos que fizeram parte do 
passado glorioso do Império Romano. Tarde livre. Pernoite. 
 
Dia 3 
Roma 
 
Café da manhã no hotel, e aproveite esse dia livre para passear pelas ruas cheias de lojas, 
conhecer os famosos monumentos espalhados pelo centro e algumas das jóias escondidas 
da cidade eterna. Pernoite em Roma. 
 
Dia 4 
Roma 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

javascript:void(0)
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Roma Pacote Super Econômico 
  
4 Dias / 3 Noites 
Roma > Roma 
  
Alta Temporada 
Saídas Diarias 
 
22/4/2021 - 13/6/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
  
Preço por Pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 511,00 
DBL € 401,00 
TPL € 351,00 
  
Média Temporada 
Saídas Diarias 
  
14/3/2021 - 21/4/2021 
14/6/2021 - 31/7/2021 
  
Preço por Pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 461,00 
DBL € 341,00 
TPL € 286,00 
 
Baixa Temporada 
Saídas Diarias 
 
1/8/2021 - 29/8/2021  
 
Preço por Pessoa 1a Categoria 
SGL € 361,00 
DBL € 251,00 
TPL € 226,00 
 
Inclui 
Traslado regular do Aeroporto Fiumicino ou Ciampino para o hotel (o preço para os traslados  
é válido somente para as chegadas das 6h00 às 20h59 e para as saídas dos vôos das 9h45 
às 23:45, para outros horários um suplemento extra será aplicado) 
3 noites em hotel 4* (quarto standard) 
Bilhete de 24 horas para o Hop-On Hop-Off I Love Rome City Tour 
  
Cidade            Hotel 1a Categoria 
  
Roma              Diana 4* 
 
Alta Temporada 
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Saídas Diarias 
30/3/2021 - 30/6/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
  
Preço por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 836,00 
DBL € 499,00 
TPL € 395,00 
  
Média Temporada 
Saídas Diarias 
  
28/2/2021 - 29/3/2021 
1/7/2021 - 31/7/2021 
  
Preço por Pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 511,00 
DBL € 386,00 
TPL € 320,00 
 
Baixa Temporada 
Saídas Diarias 
 
1/8/2021 - 29/8/2021 
 
Preço por Pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 421,00 
DBL € 274,00 
TPL € 228,00 
 
Inclui 
Traslado regular do Aeroporto Fiumicino ou Ciampino para o hotel (o preço para os traslados  
é válido somente para as chegadas das 6h00 às 20h59 e para as saídas dos vôos das 9h45 
às 23:45, para outros horários um suplemento extra será aplicado) 
3 noites em hotel 4* (quarto standard) 
Bilhete de 24 horas para o Hop-On Hop-Off I Love Rome City Tour 
  
Cidade            Hotel 1a Categoria 
  
Roma             Della Conciliazione 4* 
 
Nâo Opera 
Junho a partir do 8 até 22 e 30 
Julho a partir do 1 atè 5 
 
Alta Temporada 
Saídas Diarias 
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29/4/2021 - 31/5/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
  
Preço por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 661,00 
DBL € 436,00 
TPL € 395,00 
  
Média Temporada 
Saídas Diarias 
  
30/3/2021 - 28/4/2021 
1/6/2021 - 30/6/2021 
  
Preço por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 611,00 
DBL € 361,00 
TPL € 361,00 
 
Baixa Temporada 
Saídas Diarias 
 
28/2/2021 - 29/3/2021 
1/7/2021 - 29/8/2021 
 
Preço por pessoa 1a Categoria 
  
SGL € 379,00 
DBL € 263,00 
TPL € 217,00 
 
Inclui 
Traslado regular do Aeroporto Fiumicino ou Ciampino para o hotel (o preço para os traslados  
é válido somente para as chegadas das 6h00 às 20h59 e para as saídas dos vôos das 9h45 
às 23:45, para outros horários um suplemento extra será aplicado) 
3 noites em hotel 4* (quarto standard) 
Bilhete de 24 horas para o Hop-On Hop-Off I Love Rome City Tour 
  
Cidade            Hotel 1a Categoria 
  
Roma              Donna Laura Palace 4* 
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
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Bemvindo a Roma! Encontre o seu motorista na coluna do ponto de encontro do Terminal T3 
nos iremos te levar com um trasfer regular ao o seu hotel. Resto do dia livre. Pernoite.  
 
Dia 2 
Roma 
  
Café da manhã no hotel. Va até a parada do ônibus Hop-On Hop-Off para utilizar o seu 
bilhete Hop-On / Hop-Off I Love Rome City Tour para descobrir as belezas de Roma, nossos 
ônibus rosa estão em circulação durante o dia todo, levando você aos mais importantes 
pontos turisticos da cidade. A bordo, através do nosso áudio guia, você receberá 
informações sobre a história por trás do esplendor de Roma. Regresse ao hotel e 
hospedagem. 
  
Dia 3 
Roma 
  
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar as maravilhas de Roma a sua meneira. Não 
perca a oportunidade de reservar um de nossos tour (confira em nosso catalogo Love 
Rome!). Hospedagem. 
  
Dia 4 
Roma 
  
Café da manhã no hotel, traslado regular ao aeroporto. Fim de nossos serviços. Arrivederci! 
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Limoncello 
2 Dias / 1 Noite 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Gruta Azul > Capri > Roma 
+3 Refeiçoes 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
1ra Categoria 
DBL / TPL € 409,00 
SUP SGL € 60,00 (Não comissionável) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante durante o primeiro e o último dia 
Guias Profissionais 
Fones de ouvido em Pompéia 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
Assistência em Sorrento durante a estadia 
Bilhetes do Ferry a Capri de ida e volta 
Gruta Azul (se o tempo permitir) 
1 noite de acomodação em hotel 4* (apartamento standard) 
2 almoços (1 com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída em Pompéia) 
e 1 jantar (não é recomendável traje informal) 
 
Observações importantes: 
Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem aviso prévio.  
Permitido somente 1 mala por pessoa. 
Preço valido para no máximo 2 acomodações. 
 

Hotéis 
 
Cidade    1ra Categoria 
 
Sorrento    Michelangelo 4* 
       Gh Vesuvio 4* 
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Deixando a “Estrada do Sol”, cruzaremos as regiões de Lazio e da Campania. Chegada em 
Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Desfrutaremos das belas vistas sobre 
o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa. Tempo para 
tirar fotos e depois voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da 
cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, 
onde vamos almoçar uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um 
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dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, 
as ruínas de Pompéia, usufruindo da entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as 
ruínas inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, 
quando houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas 
vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. 
Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da 
época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. 
Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa, chegando em Sorrento para a 
hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal). 
 
Dia 2  
Sorrento > Capri > Roma 
 
Após o café da manhã no hotel, embarcamos para Capri. Ao chegar, se as condições 
meteorológicas permitirem, visitaremos a maravilhosa Gruta Azul em barcos a remo. Após o 
retorno ao porto de Marina Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um 
mini ônibus para um passeio panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo 
mediterrâneo localizada no topo das colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à 
sua disposição. À tarde, saída para Nápoles, seguindo até Roma. 
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Dolce Vita 
3 Dias / 2 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Gruta Azul > Capri > Roma 
+4 Refeiçoes 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
1ra Categoria 
DBL/TPL € 531,00 
SUP SGL € 115,00 (Não comissionável) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia 
Guias Profissionais 
Fones de ouvido em Pompéia 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
Assistência em Sorrento durante a estadia 
Bilhetes do Ferry a Capri de ida e volta 
Gruta Azul (se o tempo permitir) 
2 noites de acomodação em hotel 4* (apartamento standard) 
2 almoços (1 com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída em Pompéia) 
e 2 jantares (não é recomendável traje informal) 
 
 
Observações importantes: 
Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem aviso prévio.  
Permitido somente 1 mala por pessoa. 
Preço valido para no máximo 2 acomodações. 
 

Hotéis 
 
Cidade    1ra Categoria 
 
Sorrento    Michelangelo 4* 
     Gh Vesuvio 4* 
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Deixando a “Estrada do Sol”, cruzaremos as regiões de Lazio e da Campania. Chegada em 
Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero. Desfrutaremos das belas vistas sobre 
o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia, Procida e da cidade baixa. Tempo para 
tirar fotos e depois voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da 
cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, 
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onde vamos almoçar uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um 
dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, 
as ruínas de Pompéia, usufruindo da entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as 
ruínas inquietantes de Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, 
quando houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas 
vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. 
Você vai aprender como as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da 
época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. 
Terminado a visita, seguiremos ao longo da costa, chegando em Sorrento para a 
hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal). 
 
Dia 2 
Sorrento > Capri > Sorrento 
 
Após o café da manhã no hotel, embarcamos para Capri. Ao chegar, se as condições 
meteorológicas permitirem, visitaremos a maravilhosa Gruta Azul em barcos a remo. Após o 
retorno ao porto de Marina Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um 
mini ônibus para um passeio panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo 
mediterrâneo localizada no topo das colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à 
sua disposição. À tarde, saída para Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 3 
Sorrento > Roma 
 
Cafè da manhã no hotel e tempo livre. Retorno a Roma pela tarde. 
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Isola Bella com Gruta Azul incluída! 
3 Dias / 2 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Capri > Roma  
+1 Refeição 
 
Alta Temporada 
15/5/2021 - 13/10/2021 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
 
SGL € 637,00 
DBL € 499,00 
TPL € 465,00 
 
1ra Categoria 
 
SGL € 950,00 
DBL € 631,00 
TPL € 555,00 
 
Inclui 
Saída de Roma a ilha de Capri com nosso tour regular 12 - Visita a Gruta Azul incluída! 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia 
Visita de Capri com guia profissional 
Bilhetes do Ferry a Capri de ida e volta 
1 Almoço no primeiro dia 
2 noites em Capri BB 
 
Observações importantes: 
Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem aviso prévio.  
Permitido somente 1 mala por pessoa. 
Preço valido para no máximo de 2 acomodações. 
 

Hotéis 
 
Cidade  Categoria Turista       1ra Categoria 
 
Capri   La Bouganville 3*                    La Floridiana 4* 
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         Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Capri 
 
Saída às 07h00 , deixando Roma percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões do 
Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles onde embarcaremos rumo a ilha de Capri. A 
Ilha VIP no Golfo de Nápoles, famosa em todo o mundo e conhecida como um exclusivo 
destino desde os tempos dos imperadores romanos. Chegada em Capri, e vamos direto para 
a Gruta Azul (dependendo das condições do mar e meteorológicas). A Gruta Azul ou a 
Grotta Azzura é uma experiência rica e emocionante. Após o retorno ao porto de Marina 
Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um mini ônibus para um passeio 
panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo mediterrâneo localizada no topo das 
colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à sua disposição. Chegada no hotel e 
alojamento. 
 
Dia 2  
Ilha de Capri 
 
Café da manhã no hotel e dia completamente livre para aproveitar, conhecer e explorar a 
deliciosa ilha de Capri. 
 
Dia 3 
Capri > Roma 
 
Café da manhã no hotel e tempo livre. À tarde saída para Roma, estimamos a chegada de 
noite, onde os deixaremos em seus hotéis. Fim dos nossos serviços. 
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Capri um sonho com Gruta Azul incluída! 
2 Dias / 1 Noite 
ROMA > ROMA 
Roma > Capri > Roma 
+1 Refeição 
 
Alta Temporada 
15/5/2021 - 14/10/2021 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
 
SGL € 441,00 
DBL € 381,00 
TPL € 369,00 
 
1ra Categoria  
 
SGL € 647,00 
DBL € 465,00 
TPL € 431,00 
 
Inclui 
Saída de Roma a ilha de Capri com nosso tour regular 12 - Visita a Gruta Azul incluída! 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia 
Visita de Capri com guia profissional 
Bilhetes do Ferry a Capri de ida e volta 
1 Almoço no primeiro dia 
1 noite em Capri BB 
 
Observações importantes: 
Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem aviso prévio.  
Permitido somente 1 mala por pessoa. 
Preço valido para no máximo de 2 acomodações. 
 

Hotéis 
 

Cidade  Categoria Turista  1ra Categoria 
 
Capri   La Bouganville 3*      La Floridiana 4* 
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Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Capri 
 
Saída às 07h00 , deixando Roma percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões do 
Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles onde embarcaremos rumo a ilha de Capri. A 
Ilha VIP no Golfo de Nápoles, famosa em todo o mundo e conhecida como um exclusivo 
destino desde os tempos dos imperadores romanos. Chegada em Capri, e vamos direto para 
a Gruta Azul (dependendo das condições do mar e meteorológicas). A Gruta Azul ou a 
Grotta Azzura é uma experiência rica e emocionante. Após o retorno ao porto de Marina 
Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um mini ônibus para um passeio 
panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo mediterrâneo localizada no topo das 
colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à sua disposição. Chegada no hotel e 
alojamento. 
 
Dia 2 
Capri > Roma 
 
Café da manhã no hotel e tempo livre. À tarde saída para Roma, estimamos a chegada a 
Roma a noite, onde os deixaremos em seus hotéis. Fim dos nossos serviços. 
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Costa de Amalfi: Minori Património Mundial da UNESCO 
3 Dias / 2 Noites 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompéia > Minori/Região de Amalfi > Roma 
+3 Refeiçoes 
 
Alta Temporada 
30/7/2021 - 29/9/2021 
Saídas diarias 
 
1ra Categoria 
 
SGL € 999,00 
DBL € 609,00 
TPL € 492,00 
 
Média Temporada 
1/5/2021 - 29/7/2021 
30/09/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
1ra Categoria 
 
SGL € 894,00 
DBL € 564,00 
TPL € 460,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
2 noites em Minori HB 
Traslados privativo de ida e volta Pompéia / hotel em Minori 
Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante 
 

Hotéis 
 
Cidade     1ra Categoria 
 
Minori     Villa Romana 4* 
 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Minori 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
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importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Depois da visita, continuaremos 
para Minori com traslado privativo. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 2 
Minori 
 
Aproveite um dia de lazer explorando a maravilhosa cidade de Minori, onde se encontra a 
esplêndida Villa Romana Marittima, uma antiga vila romana, considerada um dos 
monumentos mais importantes em toda a Costa Amalfitana. Minori é um destino turístico 
famosa pelos seus doces maravilhosos de confeitaria, delícias que atraem muitos turistas 
todos os anos. Pelas docerias e pelo seu clima ameno e agradável Minori é chamada “Eden 
da Costa de Amalfi”. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Minori > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, saída às 14h00 aprox., traslado a Pompéia e 
retorno a Roma. Chegada a Roma prevista para às 21h00 , dependendo do trânsito. 
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Maravilhosa Amalfi 
3 Dias / 2 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Roma 
+3 Refeiçoes  
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
9/4/2021 - 12/4/2021 
23/04/2021 - 3/05/2021 
31/5/2021 - 30/9/2021 
 
SGL € 730,00 
DBL € 544,00 
TPL € 461,00 
 
1ra Categoria  
19/7/2021 - 1/10/2021 
 
SGL € 865,00 
DBL € 615,00 
TPL € 533,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
31/3/2021 - 8/4/2021 
13/4/2021 - 22/04/2021 
04/05/2021 - 30/5/2021 
1/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 643,00 
DBL € 493,00 
TPL € 410,00 
 
1ra Categoria  
1/4/2021 - 18/7/2021 
2/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 809,00 
DBL € 577,00 
TPL € 503,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
2 noites em Amalfi HB 
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Traslados privativo de ida e volta Pompéia / hotel em Amalfi 
Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante 
 

Hotéis 
 
Cidade                  Categoria Turista                             1ra Categoria   
 
Amalfi                              Fontana 3*                   La Bussola 4*   
                                                  Lidomare 3* 
 
       
           Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Depois da visita, continuaremos 
para Amalfi com traslado privativo. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 2 
Amalfi 
 
Tempo livre para conhecer as belezas desta maravilhosa cidade costeira ou para mergulhar 
em suas águas cristalinas. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Amalfi > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, às 15h00 aprox., traslado a Pompéia e retorno 
a Roma. Chegada prevista para às 21h00, dependendo do trânsito. 
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Paparazzi 
5 Dias / 4 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi > Capri > Roma 
+3 Refeiçoes 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
27/5/2021 - 27/10/2021 
 
SGL € 1.263,00 
DBL €  920,00 
TPL €  810,00 
 
1ra Categoria 
24/4/2021 - 30/9/2021 
 
SGL € 1.539,00 
DBL € 1.113,00 
TPL € 973,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
1/4/2021 - 26/5/2021 
 
SGL € 1.150,00 
DBL € 838,00 
TPL € 740,00 
 
1ra Categoria 
1/4/2021 - 23/4/2021 
1/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 1.321,00 
DBL € 989,00 
TPL € 907,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
Traslado Pompéia / hotel em Amalfi em carro privativo 
2 noites em Amalfi HB 
Traslado hotel em Amalfi / hotel em Capri 
Bilhetes do Ferry Sorrento/Capri e Capri/Nápoles 
2 noites em Capri BB 
Retorno desde Nápoles a Roma com nosso ônibus e guia acompanhante 
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Hotéis 
 
Cidade                          Categoria Turista              1ra Categoria   
 
Amalfi                                   Fontana 3*  La Bussola 4*     
                                                       Lidomare 3* 
 
Capri                                La Bougainville 3*              La Floridiana 4*       
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Amalfi 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Depois da visita, continuaremos 
para Amalfi com traslado privativo. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 2 
Amalfi 
 
Tempo livre para conhecer as belezas desta maravilhosa cidade costeira ou para mergulhar 
em suas águas cristalinas. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3 
Amalfi > Capri 
 
Manhã livre. Às 10h00 aprox. saída do hotel e traslado até Sorrento, onde embarcaremos 
para Capri. Chegada nesta maravilhosa ilha. Check in no hotel. Hospedagem. 
 
Dia 4 
Capri 
 
Tempo livre para descobrir as maravilhosas belezas desta ilha, a Gruta Azul, os jardins de 
Augusto, etc. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 5 
Capri > Roma 
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Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde por volta das 16h00/16h30 aprox., traslado até 
o porto de Capri onde os embarcaremos no ferry para Nápoles e retorno a Roma. Chegada 
em Roma, prevista para às 21h00 aprox., dependendo do trânsito. 
 
Observação importantes: 
 
Se as condições do tempo não permitirem, passageiros serão acomodados em Sorrento ao 
invés de Capri. 
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Costa Bonita 
5 Dias / 4 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Amalfi > Roma 
+5 Refeiçoes 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
28/5/2021 - 29/9/2021 
 
SGL € 1.267,00 
DBL € 965,00 
TPL € 876,00 
 
1ra Categoria 
16/7/2021 - 29/9/2021 
 
SGL € 1.425,00 
DBL € 1.080,00 
TPL € 985,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
29/3/2021 - 27/5/2021 
30/9/2021 - 29/10/2021 
 
SGL € 1.202,00 
DBL € 933,00 
TPL € 838,00 
 
1ra Categoria 
17/3/2021 - 15/7/2021 
30/9/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 1.359,00 
DBL € 1.047,00 
TPL € 954,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
Traslado Pompéia / hotel em Sorrento 
2 noites em Sorrento HB 
2 noites em Amalfi HB 
Traslado hotel em Sorrento / hotel em Amalfi em carro privativo 
Traslado hotel em Amalfi / Pompéia em carro privativo 
Retorno desde Pompéia a Roma com nosso ônibus e guia acompnhante 
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Hotéis 

 
Cidade Categoria Turista                                   1ra Categoria                 
 
Sorrento       Central 4*                                              Imperial Tramontano 4*S      
       Cristina 4* 
    
Amalfi        Fontana 3*                                     La Bussola 4*  
       Lido Mare 3* 
 
 
             Roteiro 
 
Dia 1  
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao 
longo da costa, chegando em Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal). 
 
Dia 2  
Sorrento 
 
Tempo livre para descobrir as belezas desta linda cidade costeira ou para fazer uma 
excursão opcional a ilha de Capri. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
Dia 3 
Sorrento > Amalfi 
 
Café da manhã no hotel. Saída às 11h30  aprox., traslado privativo até Amalfi. Jantar e 
hospedagem no hotel. 
 
Dia 4 
Amalfi 
 
Tempo livre para descobrir as belezas desta cidade costeira ou para mergulhar nas suas 
águas cristalinas. Jantar e hospedagem. 
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Dia 5 
Amalfi > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Saída por volta das 15h00 aprox., traslado até 
Pompéia e retorno a Roma. A chegada em Roma é prevista para às 21h00 aprox., 
dependendo do trânsito. Término dos nossos serviços. 



 
 

 32 

Pulcinella 
5 Dias / 4 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Roma 
+4 Refeiçoes 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
 
SGL € 1.159,00 
DBL € 897,00 
TPL € 837,00 
 
1ra Categoria 
 
SGL € 1.335,00 
DBL € 1.026,00 
TPL € 948,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
Traslado Pompéia / hotel em Sorrento 
2 noites em Sorrento HB 
Dia inteiro excursão regular a Capri com pick up no hotel em Sorrento e drop off no hotel em 
Capri 
Almoço em Capri 
Visita a Gruta Azul (se o tempo permitir) 
2 noites em Capri BB 
Traslado hotel em Capri / porto de Capri (cais 7) para o embarque 
Bilhetes do Ferry Capri/Nápoles ou Sorrento de ida e volta 
Retorno desde Nápoles ou Sorrento a Roma com nosso ônibus 
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Hotéis 
 
Cidade                         Categoria Turista          1ra Categoria       
 
Sorrento                           Central 4*                         Michelangelo 4*             
                          Cristina 4* 
 
Capri                                La Bouganville 3*     La Floridiana 4 
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao 
longo da costa, chegando em Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal). 
 
Dia 2  
Sorrento 
 
Tempo livre para descobrir as belezas desta linda cidade costeira. Jantar e hospedagem no 
hotel.  
 
Dia 3 
Sorrento > Capri 
 
Café da manhã no hotel. Saída do hotel e traslado até o porto de Sorrento, onde faremos o 
embarque no ferry para a ilha de Capri (nossa assistência irá informar-lhe sobre o horário 
exato do pick up no seu hotel). Ao chegar, se as condições meteorológicas permitirem, 
visitaremos a maravilhosa Gruta Azul em barcos a remo. Após o retorno ao porto de Marina 
Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um mini ônibus para um passeio 
panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo mediterrâneo localizada no topo das 
colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à sua disposição. Traslado ao hotel e 
hospedagem. 
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Dia 4 
Ilha de Capri 
 
Café da manhã no hotel e dia completamente livre para aproveitar, conhecer e explorar a 
deliciosa ilha de Capri. Hospedagem no hotel. 
 
Dia 5  
Capri > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Saída às 16h00/16h30 aprox., traslado até o porto de 
Capri onde os embarcaremos no ferry para Nápoles ou Sorrento (dependendo do ferry 
confirmado) e retorno a Roma. Chegada em Roma, prevista para às 21h00 aprox., 
dependendo do trânsito. 
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Jóias do Sul 
7 Dias / 6 Noites 
ROMA > NÁPOLES 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
+4 Refeições 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
 
SGL € 2.188,00 
DBL  € 1.418,00 
TPL  € 1.349,00 
 
1ra Categoria 
 
SGL € 2.528,00 
DBL  € 1.607,00 
TPL  € 1.417,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
2 noites em Sorrento HB 
Traslado hotel em Sorrento / porto 
Excursão dia inteiro em Capri 
Almoço em Capri 
Visita a Gruta Azul (se o tempo permitir) 
2 noites em Capri BB 
Traslado hotel em Capri / hotel em Positano 
2 noites em Positano BB 
Traslado hotel em Positano / Nápoles em carro privativo  
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Hotéis 
 
Cidade       Categoria Turista                                    1ra Categoria       
 
Sorrento       Central 4*                                                     Michelangelo 4*              
       Cristina 4*              
        
Capri    La Bougainville 3*                                     La Floridiana 4* 
 
Positano      Conca D’Oro 4*                                L’Ancora / Pasitea 4*  
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao 
longo da costa, chegando em Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal). 
 
Dia 2 
Sorrento 
 
Café da manhã. Dia livre para conhecer o centro histórico da cidade, como o Duomo e para 
caminhar pelo Corso Itália e aproveitar os cafés na Piazza Tasso. Jantar e hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 3 
Sorrento > Capri 
 
Café da manhã no hotel. Saída do hotel e traslado até o porto de Sorrento, onde faremos o 
embarque no ferry para a ilha de Capri (nossa assistência irá informar-lhe sobre o horário 
exato do pick up no seu hotel). Ao chegar, se as condições meteorológicas permitirem, 
visitaremos a maravilhosa Gruta Azul em barcos a remo. Após o retorno ao porto de Marina 
Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um mini ônibus para um passeio 
panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo mediterrâneo localizada no topo das 
colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à sua disposição. Traslado ao hotel e 
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hospedagem. 
 
Dia 4 
Capri 
 
Café da manhã. Dia livre conhecer esta maravilhosa ilha que ganhou o apelido de Jardim do 
Edén, onde sempre brilha o sol. Sugerimos de conhecer Anacapri, localizada no Monte 
Solaroubasio, o porto de Marina Piccola, os Faraglioni, imponentes rochas que emergem 
sobre a costa de Capri ou a famosa Villa Jovis, o lugar de descanso construído pelo 
imperador Tibério. Hospedagem. 
 
Dia 5 
Capri > Sorrento > Positano 
 
Café da manhã. Saída de barco até Sorrento, chegada e traslado em carro privativo até 
Positano percorrendo a estrada mais encantadora e visitada da região da Campania. 
Chegada ao povoado. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Positano 
 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar deste antigo porto marinheiro, atualmente um dos 
lugares de verão mais conhecidos de toda a península. Caminhando pelo calçadão, Via 
Pasitea, chegamos ao coração do povoado com suas casas antigas, suas varandas e jardins 
que lhe dão um charme todo particular a cidade. Se encontram as famosas bolsas em tecido 
expostas dentro e fora das lojas que entram em harmonia com os tons pastéis das casas. 
Hospedagem. 
 
Dia 7 
Positano > Nápoles 
 
Café da manhã no hotel. Após a confirmação do horário, saída para Nápoles e término dos 
nossos serviços. 
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Tour dos Cores 
9 Dias / 8 Noites 
ROMA > NÁPOLES 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
+4 Refeições 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
 
SGL € 2.399,00 
DBL  € 1.599,00 
TPL  € 1.468,00 
 
1ra Categoria 
 
SGL € 2.823,00 
DBL  € 1.822,00 
TPL  € 1.597,00 
 
Inclui 
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza 
napolitana e uma bebida (nosso tour 13) 
2 noites em Sorrento HB 
Traslado hotel em Sorrento / porto 
Excursão dia inteiro em Capri 
Almoço em Capri 
Visita a Gruta Azul (se o tempo permitir) 
2 noites em Capri BB 
Traslado hotel em Capri / hotel em Positano 
2 noites em Positano BB 
Traslado hotel em Positano / Nápoles em carro privativo  
2 noites em Nápoles BB 
Visita regular de meio dia da cidade de Nápoles  
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Hotéis 
 
Cidade       Categoria Turista                                    1ra Categoria       
 
Sorrento       Central 4*                                                      Michelangelo 4*                 
       Cristina 4*                                                  Acampora Hotels 4* 
 
Capri    La Bougainville 3*                                     La Floridiana 4*  
 
Positano    Conca D’Oro 4*                                L’Ancora / Pasitea 4*  
 
Naples Grand Hotel Europa 3*                                   Starhotel Terminus 4*   
  
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento 
 
Saída às 6h45 aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada 
do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio 
panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles 
com o Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergellina, saindo da cidade em direção 
ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma 
verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, entrarás em um dos sítios arqueológicos mais 
importantes do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, 
usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de 
Pompéia, uma viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção 
do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases 
venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como 
as pessoas viviam naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos 
que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Terminado a visita, seguiremos ao 
longo da costa, chegando em Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal). 
 
Dia 2 
Sorrento 
 
Café da manhã. Dia livre para conhecer o centro histórico da cidade, como o Duomo e para 
caminhar pelo Corso Itália e aproveitar os cafés na Piazza Tasso. Jantar e hospedagem no 
hotel. 
 
Dia 3 
Sorrento > Capri 
 
Café da manhã no hotel. Saída do hotel e traslado até o porto de Sorrento, onde faremos o 
embarque no ferry para a ilha de Capri (nossa assistência irá informar-lhe sobre o horário 
exato do pick up no seu hotel). Ao chegar, se as condições meteorológicas permitirem, 
visitaremos a maravilhosa Gruta Azul em barcos a remo. Após o retorno ao porto de Marina 
Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um mini ônibus para um passeio 
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panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo mediterrâneo localizada no topo das 
colinas. Parada para um almoço ligeiro e tempo livre à sua disposição. Traslado ao hotel e 
hospedagem. 
 
Dia 4 
Capri 
 
Café da manhã. Dia livre conhecer esta maravilhosa ilha que ganhou o apelido de Jardim do 
Edén, onde sempre brilha o sol. Sugerimos de conhecer Anacapri, localizada no Monte 
Solaroubasio, o porto de Marina Piccola, os Faraglioni, imponentes rochas que emergem 
sobre a costa de Capri ou a famosa Villa Jovis, o lugar de descanso construído pelo 
imperador Tibério. Hospedagem. 
 
Dia 5 
Capri > Sorrento > Positano 
 
Café da manhã. Saída de barco até Sorrento, chegada e traslado em carro privativo até 
Positano percorrendo a estrada mais encantadora e visitada da região da Campania. 
Chegada ao povoado. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Positano 
 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar deste antigo porto marinheiro, atualmente um dos 
lugares de verão mais conhecidos de toda a península. Caminhando pelo calçadão, Via 
Pasitea, chegamos ao coração do povoado com suas casas antigas, suas varandas e jardins 
que lhe dão um charme todo particular a cidade. Se encontram as famosas bolsas em tecido 
expostas dentro e fora das lojas que entram em harmonia com os tons pastéis das casas. 
Hospedagem. 
 
Dia 7  
Positano > Nápoles 
 
Café da manhã. Após a confirmação do horário, saída para Nápoles. Chegada a Nápoles 
que é a terceira maior cidade da Itália, depois de Roma e Milão, que se encontra em uma 
esplêndida baía formada por antigas crateras vulcânicas. Hospedagem. 
 
Dia 8  
Nápoles 
 
Depois do café da manhã no hotel, pick up às 8h15 aprox. e inicio da visita panorâmica 
(cerca de 2 horas aprox.) dos monumentos mais importantes da cidade de Nápoles. 
Iniciaremos com duas paradas, uma ao Catedral para visitar o tesouro da Capela, e a 
segunda a Basílica de Santa Restituta. O passeio continuará até a Piazza del Municipio, 
onde se encontra a imponente fortaleza da casa de Anjou, o Castel Nuovo, para chegar à 
área de Posillipo com uma parada no terraço da igreja de S. Antonio, de onde se pode 
desfrutar uma das melhores vista da cidade e do golfo. Terminamos na Praça do Plebiscito, 
onde é possível ver de fora o Palácio Real, a esplêndida igreja de S. Francisco de Paola em 
estilo neoclássico, a Galeria Umberto I e o teatro San Carlo. O passeio terminará no centro 
da cidade às 10h20 aprox. Resto do dia disponível com a possibilidade de continuar a 
explorar e descobrir a beleza desta cidade antes de passar uma última relaxante noite no 
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hotel. 
 
Dia 9  
Nápoles 
 
Café da manhã e término dos nossos serviços. 
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NOVO! ‘O Sole Mio 
3 Dias / 2 Noites 
NÁPOLES > NÁPOLES 
Nápoles > Pompéia > Monte Vesúvio > Nápoles 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
1/04/2021 - 16/07/2021 
1/09/2021 - 31/10/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 491,00 
DBL  € 309,00 
TPL  € 269,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias 
 
17/07/2021 - 31/08/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 378,00 
DBL  € 257,00 
TPL  € 235,00 
 
Inclui 
2 noites em Nápoles BB 
Excursão de um dia a Pompéia e ao Monte Vesúvio (o tour inclui: transporte, guia local 
multilíngue em inglês, francês, espanhol e italiano, com 2 participantes, entradas e almoço 
com pizza e bebida) 
 

Hotéis 
  
Cidade  1a Categoria 
 
Nápoles         Starhotels Terminus 4* 
 
 
Dia 1 
Nápoles 
 
Chegada em Nápoles por conta própria. Check in no hotel e dia livre para passear pela 
cidade. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Nápoles > Pompéia > Monte Vesúvio > Nápoles 
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Após o café da manhã no hotel, explore as fascinantes ruínas antigas de Pompéia com um 
guia local, e caminhe até a cratera do Monte Vesúvio. Pick-up no hotel às 10h00 e saída 
para Pompéia. Visita ao sítio arqueologico com um guia local que irá te mostrar os lugares 
mais fascinantes como o Fórum, as Termas, a casa de Vetti e as “Lupanare” queimados por 
cinzas vulcânicas e lapilli durante a erupção em 79 A.D. Almoço incluido com pizza e bebida. 
Translado para Torre del Greco passando pelo Parque Nacional do Vesúvio. A altura do 
estacionamento ao topo do único vulcão ainda ativo da Europa continental é de 1.000 mt. 
Caminhe ao redor da cratera a 1.200 mt para ver a charmosa baía de Nápoles de ponta a 
ponta. Retorno a Nápoles e chegada no hotel às 17h00. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Nápoles 
 
Café da manhã e fim dos nossos serviços. 
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NOVO! Lecce: Pasticciotto Experience 
3 Dias / 2 Noites 
Lecce > Lecce 
 
Não Opera 
Abril 474/5//24/25/30 
Maio 1 
Junho 1/2 
Agosto 14/15 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias exceto aos Sábados 
 
31/7/2021 - 15/9/2021 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 434,00 
DBL € 224,00 
TPL € 202,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias exceto aos Sábados 
 
1/4/2021 - 30/7/2021 
16/9/2021 - 31/10/2021 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 337,00 
DBL € 180,00 
TPL € 164,00 
 
Inclui: 

- 2 noites em hotel 4* (categoria standard) 
- Tour regular a pé em grupo pequeno (max. 20 pax) em Lecce com degustação de 

doces típicos locais “pasticciotto” (o tour inclui: guia local monolíngue de língua 
inglesa por 2 horas e degustação do típico “pasticciotto”. É possível também em 
espanhol somente às segundas, quintas e sextas-feiras, com um mínimo de 4 
participantes - consultar antes 

 
Hotéis 

 
Cidade Hotel 1a Categoria 
 
Lecce  Delle Palme 4* 
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 



 
 

 45 

Lecce 
 
Bemvindo a Lecce! Chegada ao hotel por conta própria e aproveite para dar uma volta em 
seu primeiro dia na cidade. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Lecce 
 
Café da manhã no hotel, às 9h45, chegue ao ponto de encontro na Piazza Sant'Oronzo, ao 
lado do bar “Caffè Alvino”, para encontrar-se ao grupo. Às 10h00 inicia-se o tour a pé pelas 
ruas desta bela cidade onde poderá admirar a arte barroca da Apúlia, descobrindo belas 
igrejas e monumentos. Elegante e refinada, Lecce é uma das cidades que possui um estilo 
de arte único, muito apreciado no sul da Itália. Aqui o estilo barroco predomina e assume 
uma conotação local, o “Barroco Leccese”. Este estilo é caracterizado pela pedra fina e não 
por decorações de ouro pródigo. É fácil perceber as fachadas das igrejas e edifícios 
históricos modeladas por mãos incrivelmente hábeis. Passeando pela cidade velha, você vai 
admirar vitrines de lojas de artesanato: desde mestres de papel machê até deliciosas 
confeitarias. Você degustará um doce típico da região em uma dessas confeitarias: o 
“pasticciotto”, uma massa recheada com creme de leite. Restante do dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Lecce 
 
Café da manhã e fim dos nossos serviços. 
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NOVO! Bari: Focaccia Experience 
3 Dias / 2 Noites 
Bari > Bari 
 
Alta Temporada 
 
9/4/2021 - 4/7/2021 
5/9/2021 - 31/10/2021 
 
Saídas diarias exceto aos Sábados 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 667,00 
DBL € 359,00 
TPL € 339,00 
 
Média Temporada 
 
1/4/2021 - 8/4/2021 
5/7/2021 - 25/7/2021 
29/8/2021 - 4/9/2021 
 
Saídas diarias exceto aos Sábados 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 584,00 
DBL € 317,00 
TPL € 299,00 
 
Baixa Temporada 
 
26/7/2021 - 28/8/2021 
 
Saídas diarias exceto os Sábados 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 500,00 
DBL € 275,00 
TPL € 261,00 
 
Inclui 

- 2 noites em hotel 4* (categoria standard) 
- Tour regular a pé em grupo (max. 20 pax) por Bari com degustação da típica 

“focaccia barese” (o tour inclui: guia local monolíngue de língua inglesa por 2 horas e 
degustação da típica “focaccia barese”) 

 
 
Hotéis 
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Cidade    Hotel 1a Categoria 
 
Bari                Oriente 4*  
 
 
    Roteiro 
 
Dia 1 
Bari 
 
Bemvindo a Bari! Chegada ao hotel por conta propia e aproveite para passear em seu 
primeiro dia pela cidade. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Bari 

 
Café da manhã no hotel, às 9h45, esteja no ponto de encontro em frente à entrada do 
Castello Svevo para unirse ao grupo. Às 10h00 começa o tour a pé pela cidade onde você 
vai admirar as belezas da capital da Apúlia. Bari ostenta a presença da Basílica de San 
Nicola, exemplo da arquitetura romanesca da Apúlia. Esta igreja é um dos lugares de culto 
mais importantes do mundo, onde os cultos católicos e ortodoxos se misturam. Bari 
“Vecchia” ou o centro histórico tem uma característica bem marcante, uma viagem no tempo: 
todos os dias as mulheres ficam sentadas fora de suas casas, preparando as típicas 
“orecchiette” (massa local), crianças brincando na rua, roupas penduradas ao sol e a 
simpatia típica dos habitantes de Bari compõen este cenario. E a focaccia barese? É difícil 
resistir ao cheiro. Não se preocupe! Você vai prová-la! Restante do dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Bari 
 
Café da manhã no hotel. Fim  dos nosso serviços. 
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NOVO! Tropea  
3 Dias / 2 Noites 
Tropea > Tropea 
Tropea > Pizzo Calabro > Tropea 
 
Não Opera 
11, 24 e 30 de Abril; 14 de Agosto 
 
Alta Temporada 
 
31/7/2021 - 21/8/2021 
 
Quarta, quinta, sexta-feiras e aos sábados 
 
1a Categoria 
 
SGL € 1.063,00 
DBL  € 555,00 
TPL  € 511,00 
 
Média Temporada 
 
12/6/2021 - 30/7/2021 
22/8/2021 - 25/9/2021 
 
Quarta, quinta, sexta-feiras e aos sábados 
 
1a Categoria 
 
SGL € 940,00 
DBL  € 493,00 
TPL  € 465,00 
 
Baixa Temporada 
 
25/4/2021 - 11/6/2021 
26/9/2021 - 31/10/2021 
 
Quarta, quinta, sexta-feiras e aos sábados 
 
1a Categoria 
 
SGL € 687,00 
DBL  € 403,00 
TPL  € 382,00 
 
Inclui 
2 noites em Tropea BB 
Visita de meio dia a Pizzo Calabro em inglês e espanhol 
Bilhete de entrada para a Igreja de Piedigrotta em Pizzo Calabro 
Bilhete de entrada para o Castelo de Pizzo Calabro 
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Hotéis 
 
Cidade 1a Categoria 
 
Tropea               Tirreno 4* 
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Tropea 
 
Chegada em Tropea e check-in no hotel. Aproveite o tempo livre para visitar Tropea, uma 
das localidades mais sugestivas e famosas da Calábria, rica em estruturas urbanas do 
século XVI e XVIII, caracterizada por ruas estreitas e fascinantes e vistas inesquecíveis para 
o mar. Pernoite em Tropea. 
 
Dia 2  
Tropea 
 
Café da manhã no hotel, às 09h15, encontre nosso motorista no lobby do hotel e traslado de 
carro ou minivan para Pizzo Calabro. Visita com guia a Igreja da Madonna di Piedigrotta, 
localizada dentro de uma caverna na praia onde as estátuas foram esculpidas diretamente 
nas rochas. Continue com uma parada na Piazza della Repubblica, onde você poderá 
apreciar o famoso "sorvete de trufa de Pizzo" (não incluído). Não deixe de admirar a vista do 
Castelo Severo famoso teatro da morte trágica de Gioacchino Murat, general francês do 
império de Napoleão Bonaparte. O passeio termina depois de 3,5 h aprox. Hospedagem em 
Tropea. 
 
Dia 3  
Tropea 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos nosso serviços. 
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NOVO! Taormina 
Taormina > Taormina 
3 Dias / 2 Noites 
Taormina > Monte Etna > Taormina 
 
Baixa Temporada 
Saídas diarias 
 
1a Categoria 
01/04/2021 - 10/04/2021 
 
SGL 410,00€ 
DBL 310,00€ 
TPL 289,00€ 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
1a Categoria 
11/04/2021 - 31/10/2021 
 
SGL 540,00€ 
DBL 423,00€ 
TPL 391,00€ 
 
Inclui 
2 noites em Taormina BB (categoria standard) 
Excursão de dia inteiro ao Monte Etna com degustação (inclui: pick-up e drop-off, guia 
acompanhante multilíngüe (inglês/espanhol/francês ou alemão), tênis apropriado para hiking 
mediante solicitação e disponibilidade, kit de caverna 
O pick-up para a excursão de dia inteiro ao Monte Etna começa às 9:00 da manhã 
 

Hotéis 
 
Cidade   1a Categoria 
 
Taormina   Villa Diodoro 4* 
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Taormina 
 
Chegada a Taormina por conta própria check-in no hotel. Hospedagem. Caso necesiten de  
um transfer do aeroporto de Catania para o hotel em Taormina, você pode reservar-lo 
conosco! 
 
Dia 2 
Taormina > Monte Etna > Taormina 
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Café da manhã, encontre seu guia turístico no hotel às 9h00 e saída para o Monte Etna. 
Vamos conhecer o vulcão mais alto e ativo da Europa. Seu guia lhe dará todas as principais 
informações sobre o Monte Etna e suas recentes erupções. A primeira parada será a 2000m, 
para apreciar a beleza da Cratera Silvestri, pequenos cones vulcânicos agora inativos, 
cercados por antigos fluxos de lava. A partir deste ponto, você fará uma caminhada guiado 
de trekking, ao longo do Parco dell'Etna. Vamos descobrir uma caverna de fluxo de lava, 
com a ajuda da laterna. À tarde, vamos visitar uma fazenda local, onde você poderá 
saborear mel, vinho, azeite e outros produtos típicos da região. Regresso ao hotel no início 
da noite. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Taormina 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos nosso serviços. 
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NOVO! Catania 
3 Dias / 2 Noites 
Catania > Catania 
Catania > Monte Etna > Taormina > Catania 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
1a Categoria 
01/04/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 456,00 
DBL € 306,00 
TPL € 288,00 
 
Inclui 
2 noites em Catania BB (categoria standard) 
Excursão de dia inteiro ao Monte Etna com degustação (inclui: pick-up e drop-off, guia 
acompanhante multilíngüe (inglês/espanhol/francês ou alemão), tênis apropriado para hiking 
mediante solicitação e disponibilidade, kit de caverna 
O horario de pick-up para a excursão de dia inteiro para o Monte Etna e Taormina começa 
às 8h30 
 

Hotéis 
 
Cidade  1a Categoria 
   
Catania  Il Principe 4* 
 
 
 
     Roteiro 
 
Dia 1 
Catania 
 
Bemvindo à Sicilia! Chegada ao hotel por conta própria e check-in. Aproveite o dia livre. 
Hospedagem. 
 
Dia 2 
Catania > Monte Etna > Taormina > Catania 
 
Café da manhã, encontre seu guia turístico no hotel às 9h00 e saída para o Monte Etna. 
Vamos conhecer o vulcão mais alto e ativo da Europa. Seu guia lhe dará todas as principais 
informações sobre o Monte Etna e suas recentes erupções. A primeira parada será a 2000m, 
para apreciar a beleza da Cratera Silvestri, pequenos cones vulcânicos agora inativos, 
cercados por antigos fluxos de lava. A partir deste ponto, você fará uma caminhada guiado 
de trekking, ao longo do Parco dell'Etna. Vamos descobrir uma caverna de fluxo de lava, 
com a ajuda da laterna. À tarde, vamos visitar uma fazenda local, onde você poderá 
saborear mel, vinho, azeite e outros produtos típicos da região. Saindo de  Zafferana 
faremos uma rápida parada na área da Reserva Natural de Isola Bella; graças à sua beleza 
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selvagem, é considerada a “Pérola do Mar Jônico”. Após o almoço (não incluído), você vai 
descobrir a adorável Taormina, um popular burgo medieval siciliano com locais históricos 
muito importantes: o Palazzo Corvaja, o Teatro Grego, a Piazza IX Aprile, a Torre do 
Relógio, a Cúpula, Badia Vecchia e o Palazzo Duca di Santo Stefano. Tempo livre para 
passear pelas ruas, fazer compras nas lojas de artesanato locais ou nas lojas de moda mais 
importantes. Regresso a Catania no começo da noite. Pernoite e fique. 
 
Dia 3 
Catania 
 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
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NOVO! Palermo 
3 Dias / 2 Noites 
Palermo > Palermo 
Palermo > Palermo 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias exceto as Quintas-feiras 
 
1a Categoria 
01/04/2021 - 28/06/2021 
31/08/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 451,00 
DBL € 422,00 
TPL € 354,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias exceto as Quintas-feiras 
 
1a Categoria 
29/06/2021 - 30/08/2021 
 
SGL € 394,00 
DBL € 362,00 
TPL € 314,00 
 

Hotéis 
 
Cidade 1a Categoria 
  
Palermo Principe di Villafranca 4* 
 
Inclui 
2 noites em Palermo BB (em single categoria standard, em duplo ou triplo categoria deluxe)  
De acordo com o dia da semana da sua chegada a Palermo, o tour do segundo dia varia 
conforme abaixo  
 

   
Dia 

 
FD HD Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo 

Monreale & Cefalù   X X             
Etna & Taormina X     X           
Etna South 
Experience X       X         
Agrigento & Valley 
of Temples X         X   X   
Segesta & Erice X               X 

 
Observações Importantes: 
 
• Excursão de meio dia para Monreale e Cefalù inclui:  
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Pickup no hotel a partir das 8h00, motorista que fala inglês e uma garrafa de água de 500ml, 
livro guia (disponível em ENG / ESP / FRE / DEU / RUS / JAP) áudioguia na Catedral de 
Monreale (ENG / ESP / DEU / FRE), e drop off 
• Excursão de dia inteiro ao Monte Etna e Taormina inclui:  
Pickup as 7h00 no hotel, guia multilíngue [Inglês / Espanhol / Francês / Alemão], tênis para 
hikinga mediante solicitação e disponibilidade, kit caverna, uma degustações e drop off 
• Excursão de dia inteiro com experiência ao Monte Etna inclui: Pickup as 07h30 no hotel, 
líder da turnê multilíngüe [Inglês / Espanhol / Francês / Alemão], tênis para hikinga mediante 
solicitação e disponibilidade, kit caverna, uma degustações e drop off 
• Excursão de dia inteiro a Agrigento e Vale dos Templos inclui: 
Pickup no hotel a partir das 8h00, motorista que fala inglês e uma garrafa de água de 500ml, 
livro guia (disponível em ENG / ESP / FRE / DEU / RUS / JAP) áudio guia no Vale dos 
Templos (ENG / ESP / DEU / FRE), e drop off 
• Excursão de dia inteiro para Segesta & Erice inclui:  
Pickup a partir das 8h00 no hotel, motorista que fala inglês, uma garrafa de água de 500ml, 
livro guia (disponível em ENG / ESP / FRE / DEU / RUS / JAP) bilhete de entrada para a 
Área Arqueológica de Segesta, entrada para a Chiesa Madre em Erice e aTorre do Sino e 
drop off 
 
   
       Roteiro 
 
Dia 1  
Palermo 
 
Bem-vindo à Sicília! Chegada ao hotel por conta propria e aproveite o resto do dia livre. 
Descubra a capital regional da Sicília é a quinta maior cidade da Itália em população. Visite a 
famosa catedral, o Palazzo dei Normanni ou o Palazzo Martorana. Não deixe de conhecer os 
vários mercados de peixe e aproveite a oportunidade de experimentar produtos locais. 
Hospedagem. 
 
Dia 2 
Palermo 
 
Café da manhã no hotel. De acordo com o horário do seu programa, espere no lobby do  
hotel o seu motorista, para dar inicio a umas das excursões listadas. Regresso a Palermo no 
final da tarde. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Palermo 
 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
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Cinque Terre 
3 Dias / 2 Noites 
LA SPEZIA > LA SPEZIA  
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
+2 Refeiçoes  
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
Não Opera 
TBA 
 
1a Categoria 
 
SGL € 431,00 
DBL € 329,00 
TPL € 260,00 
 
Inclui 
2 noites em La Spezia 
2 jantares 
“Cinque Terre” Card que permite: 
Acesso ao “Sendero Azul” 
Acesso e a viagens ilimitadas em trens no trajeto La Spezia/Levanto e viceversa 
Uso dos ônibus ecologicos dentro das 5 aldeias  
Acesso aos caminhos e trilhas para pedestres e também aos pontos de observação de 
passáros e jardins botânicos 
Uso do Centro Educativo da Torre Guardiola 
Um mapa detalhado com os caminhose trilhas, horários dos trens, horários dos barcos (não 
incluído no passse “card”) e uma lista dos produtos típicos certificados pelo Parque Nacional 
 

Hotéis 
 
Cidade        1a Categoria 
 
La Spezia      
    CDH La Spezia 4* 
 
 
Um Oásis de Natureza e de Perfumes 
 
As Cinque Terre são uma das zonas com o mar mais limpo do Mediterrâneo e uma das 
áreas mais ampla na região Liguria. Uma área que preserva a sua essência milenar até os 
tempos de hoje. 
 
Visitar as “Cinque Terre” significa visitar cinco aldeias muito pequenas, enfileiradas uma ao 
lado da outra, suspensas entre terra e mar, encaixadas em penhascos e rodeadas por verde 
colinas. Você conhecerá a história de gente que, ao longo dos séculos, têm lutado contra as 
dificuldades do terreno e da natureza. Uma cultura milenar gravada em suas muralhas de 
pedra e em seus vinhedos. As Cinque Terre eram apenas vilarejos de pescadores até serem 
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descobertas por turistas e virarem um parque nacional. Os visitantes poderão escolher entre 
dar um mergulho no mar ou fazer um tour pelas colinas. Entre caminhar pelas ruas estreitas 
(chamadas “carruggi”) ou andar de barco. As Cinque Terre são um cenário único no mundo, 
onde o ser humano e a natureza vivem em harmonia desde os tempos antigos. 
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
La Spezia 
 
Chegada por conta própria ao hotel. Jantar (bebidas incluídas) e alojamento. 
 
Dia 2 
La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Utilize o seu cartão “Cinque Terre Card” para descobrir estas cinco 
pequenas vilas. Jantar no hotel (bebidas incluídas) e hospedagem. 
 
Dia 3 
La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 



 
 

 58 

 
A Riviera Italiana 
5 Dias / 4 Noites 
ROMA > LA SPEZIA  
Roma > La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
+2 Refeiçoes  
 
Não Opera 
TBA 
 
Alta Temporada 
Saídas diarias 
 
1/4/2021 - 30/6/2021 
1/9/2021 - 31/10/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 846,00 
DBL € 623,00 
TPL € 553,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias 
 
1/7/2021 - 31/8/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 760,00 
DBL € 535,00 
TPL € 486,00 
 
Inclui 
2 noites em Roma em BB 
Bilhetes em trem de Alta velocidade Roma/La Spezia em 2a classe 
2 noites em La Spezia 
2 jantares em La Spezia 
“Cinque Terre” Card que permite: 
Acesso ao “Sendero Azul” 
Acesso e a viagens ilimitadas em trens no trajeto La Spezia/Levanto e viceversa 
Uso dos ônibus ecologicos dentro das 5 aldeias  
Acesso aos caminhos e trilhas para pedestres e também aos pontos de observação de 
passáros e jardins botânicos 
Uso do Centro Educativo da Torre Guardiola 
Um mapa detalhado com os caminhose trilhas, horários dos trens, horários dos barcos (não 
incluído no passse “card”) e uma lista dos produtos típicos certificados pelo Parque Nacional 
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Hotéis 
 
Cidade        1ra Categoria 
 
Roma                                            Diana 4* 
 
La Spezia   CDH La Spezia 4* 
 
 
Um Oásis de Natureza e de Perfumes 
 
As Cinque Terre são uma das zonas com o mar mais limpo do Mediterrâneo e uma das 
áreas mais ampla na região Liguria. Uma área que preserva a sua essência milenar até os 
tempos de hoje. 
 
Visitar as “Cinque Terre” significa visitar cinco aldeias muito pequenas, enfileiradas uma ao 
lado da outra, suspensas entre terra e mar, encaixadas em penhascos e rodeadas por verde 
colinas. Você conhecerá a história de gente que, ao longo dos séculos, têm lutado contra as 
dificuldades do terreno e da natureza. Uma cultura milenar gravada em suas muralhas de 
pedra e em seus vinhedos. As Cinque Terre eram apenas vilarejos de pescadores até serem 
descobertas por turistas e virarem um parque nacional. Os visitantes poderão escolher entre 
dar um mergulho no mar ou fazer um tour pelas colinas. Entre caminhar pelas ruas estreitas 
(chamadas “carruggi”) ou andar de barco. As Cinque Terre são um cenário único no mundo, 
onde o ser humano e a natureza vivem em harmonia desde os tempos antigos. 
 
 
Dia 1 
Roma 
 
Benvenuti a Roma! Chegada em Roma por conta. Check in no hotel e dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Roma 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar as maravilhas de Roma. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Roma > La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, dirija-se à estação de trem de Roma para 
embarcar no trem para La Spezia. Chegada ao hotel por conta propria. Jantar (bebidas 
incluídas) e alojamento. 
 
Dia 4 
La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Utiliza o cartão “Cinque Terre Card” para descobrir estas cinco 
pequenas vilas. Jantar no hotel (bebidas incluídas) e hospedagem. 
 
Dia 5 
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La Spezia 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos serviços. 
 
 
NOVO! O Aquário de Génova  
2 Dias/1 Noite 
Génova > Génova 
 
Não Opera 
4,5, 24, 30 de abril, 1º de junho, 14 de agosto 
Saídas de 19 até o 24 de Setembro  
 
Alta Temporada 
Saídas diarias exceto aos Domingos 
 
1a Categoria 
01/04/2021 - 30/06/2021 
02/09/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 408,00 
DBL € 235,00 
TPL € 191,00 
 
Média Temporada 
Saídas diarias exceto aos Domingos 
 
1a Categoria 
01/07/2021 - 01/09/2021 
 
SGL € 375,00 
DBL € 216,00 
TPL € 179,00 
 
Inclui 
1 noite em Genova BB (categoria standard) 
Bilhete de entrada no período da tarde para o aquário 
24 horas Genova Card + Bus (inclui: entrada para 25 museus em Génova e um bilhete de 
transporte local 24 horas) 
Transfer para o aeroporto/porto de Genova ou estação de trem / hotel em Genova e v.v. 

 
Hotéis 
 

Cidade     1a Categoria 
 
Génova    Nh Genova Centro 4* 
 
 
Observações Importantes: 
A Genova Card é válida 24 horas a partir do seu primeiro uso (transporte ou entrada em um 
museu) 
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Volabus, Navebus e serviços de trem não estão incluídos na seção de transporte da Genova 
Card 
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Génova 
 
Manhã, traslado do porto/aeroporto ou estação de trem de Génova para o seu hotel no 
centro da cidade. À tarde, use o seu ingresso para visitar o famoso Aquário. Comece uma 
viagem fascinante através da maior exposição de biodiversidade e ecossistemas da Europa. 
Você vai descobrir 12.000 exemplares pertencentes a 600 espécies de animais e 200 
espécies de plantas, viva uma experiência única acima e abaixo da superfície do mar, é 
possível tocar com as mãos e guardar essas lembraças para sempre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Génova 
 
Café da manhã, va até o ponto de encontro localizado na Via Garibaldi, 12R (a pé: 550 
metros do seu hotel) e receba o seu "Cartão Genova + Bus 24 horas” para ter a possibilidade 
de visitar 25 museus em Genova. Entre nesses museus, você encontrará os Museos de 
Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi), a Casa de Cristóvão Colombo e as Torres de 
S. André, o Museu Palazzo Reale e muito mais. Use o seu cartão também para se 
locomover pela cidade, pois é válido como um bilhete de transporte público de 24 horas. Na 
hora combinada, retorne ao hotel, onde o transfer para o porto / aeroporto ou estação de 
trem estará esperando por você. Fim dos nossos serviços. 
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NOVO! Milão e Como Break 
4 Dias / 3 Noites 
Milão > Milão 
Milão > Como > Bellaggio > Milão  
 
Não Opera 
Abril 4,5,18/19/20/21/22/23/24/25/30 
Agosto 14 
Setembro 27/28/29/30 
Outubro 1 
 
Alta Temporada 
 
29/4/2021 - 25/6/2021 
2/9/2021 - 31/10/2021 
 
Saídas diarias exceto aos Domingos 
 
Preço por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 882,00 
DBL € 532,00 
TPL € 532,00 
 
Suplemento por pessoa durante as seguintes saídas: de 3 a 8 de maio e de 23 de maio 
a 28 de maio 
 
Preço por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 300,00 
DBL € 150,00 
TPL € 75,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 3 de junho a 8 de junho, de 2 de 
setembro a 7 de setembro, de 17 de setembro a 26 de setembro e de 10 de outubro a 
16 de outubro 
 
Preço por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 550,00 
DBL € 275,00 
TPL € 150,00 
 
Média Temporada 
 
1/4/2021 - 28/4/2021 
26/6/2021 - 23/7/2021 
 
Saídas diarias exceto aos Domingos 
 
Preço por pessoa 1a Categoria 



 
 

 63 

 
SGL € 812,00 
DBL € 497,00 
TPL € 497,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 4 de Julho a 15 de Julho 

 
Preço por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 370,00 
DBL € 185,00 
TPL € 110,00 
 
Baixa Temporada 
 
24/7/2021 - 1/9/2021 
 
Saídas diarias exceto aos Domingos 
 
Preço por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 632,00 
DBL € 407,00 
TPL € 407,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 21 de Agosto a 27 de Agosto 

 
Preço por pessoa 1a Categoria 
 
SGL € 350,00 
DBL € 175,00 
TPL € 125,00 
 
Inclui 

- 3 noites em hotel 4* (categoria standard) 
-  City tour regular de meio dia em Milão (min.4 - max. 50 participantes) 
-  Excursão regular de dia inteiro ao Lago Como e Bellagio (min. 4 - máx. 50 

participantes) 
 
Observações Importantes: 

- As datas de feiras e eventos podem ser alteradas 
- No dia 2 os idiomas para o city tour regular de meio dia em Milão 

Inglês e espanhol: terça e sexta-feira 
Inglês e português: quinta-feira 
Inglês e alemão: quarta e sábado 
Inglês e francês: domingo 

- No dia 3 os idiomas para a excursão regular de dia inteiro ao Lago Como e Bellagio 
Inglês: segunda, terça e quinta 
Inglês e espanhol: quarta, sábado e domingo  
Inglês e português: sexta-feira 
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Hotéis 
 

Cidade     1a Categoria 
 
Milão     Starhotels Ritz 4* 
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Milão 
 
Bemvindo a Milão! Chegada por conta própria ao hotel e depois aproveite seu primeiro dia 
livre na cidade a sua maneira. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Milão 
 
Café da manhã no seu hotel. Às 9h15, chegue ao ponto de encontro na esquina do Largo 
Cairoli, Via Cusani, para o tour da manhã regular de meio dia pela cidade de Milão. A visita 
com o guia local e o resto do grupo começa às 9h30. Desfrute de uma excursão de meio dia 
pela impressionante cidade de Milão. Dê uma olhada no castelo medieval de Sforza. Uma 
impressionante fortaleza medieval, um dos mais impressionantes castelos urbanos da 
Europa. O Castello Sforzesco foi residência da família governante de Milão e hoje abriga 
vários museus e coleções de arte da cidade. Visite a esplêndida Catedral Duomo, um 
impressionante exemplo de arte gótica é a maior igreja da Itália. Antes de visitar o interior 
dela com o seu guia, tente contar as estátuas espalhadas no telhado e na fachada, são mais 
de 3.200. Saia do Duomo e caminhe em direção a Galleria Vittorio Emanuele II, uma galeria 
de lojas em seu formato pecuiar abobadado de vidro do século XIX. Cheia de lojas e cafés 
elegantes, não se molhassen a caminho do teatro em caso de chuva. No final da Galleria, 
você chega à mais famosa Ópera de Milão: o fabuloso Teatro La Scala. Fundada em 1778 e 
ainda em uso, alguns dos maiores músicos e cantores de ópera do mundo se apresentaram 
aqui, incluindo Pavarotti, Maria Callas e Giuseppe Verdi. Tarde livre. Pernoite. 
 
Dia 3 
Milão > Como > Bellagio > Milão 
 
Café da manhã no seu hotel. Às 8h15, va até seu ponto de encontro na esquina do Largo 
Cairoli, Via Cusani, para se juntar ao grupo para a excursão de dia inteiro para Como e 
Bellagio, saindo às 8h30. Localizada entre os enormes Alpes cobertos de neve que se 
erguem de suas margens, está a elegante cidade à beira do lago Como. Depois de fazer 
compras e aproveitar de uma degustação, você fará um cruzeiro panorâmico de duas horas 
no Lago Como. O Lago de Como é o terceiro maior lago da Europa e está rodeado por 
deslumbrantes paisagens alpinas e belas aldeias, famosas pela sua produção de seda de 
alta qualidade. Em seu cruzeiro, admire as villas à beira do lago e fique de olho na Villa 
d'Este em Cernobbio, um hotel de luxo rodeado por um jardim tropical. O clima ameno do 
Mediterrâneo garante uma abundância de plantas exóticas e raras que prosperam durante 
todo o ano. Desembarcaremos na cidade de Bellagio, uma das cidades mais famosas do 
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lago, você pode explorar as ruelas íngremes que sobem do lago e parar para um café ou um 
sorvete em um dos animados cafés situados denrto dos grandes edifícios históricos. 
Aproveite seu tempo livre aqui antes de voltar para Como. Pela tarde, volte ao ponto de 
encontro. Pernoite. 
 
Dia 4 
Milão 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
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NOVO! Splendido Roma e Milão com Como  
6 Dias / 5 Noites 
Roma > Milão 
Roma > Milão > Como > Bellagio > Milão 
 
Não Opera 
4,5,16/17/18/19/20/21/22/23/28 de abril 
12 de agosto 
Setembro 25/26/27/28/29 
 
Alta Temporada 
 
27/4/2021 - 25/6/2021 
31/08/2021 - 31/10/2021 
 
Saídas diarias exceto as sextas-feiras 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 1.292,00 
DBL € 869,00 
TPL € 836,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 1º de maio ao 6 de maio e de 21 de 
maio ao 26 de maio 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 300,00 
DBL € 150,00 
TPL € 75,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 1º de junho ao 6 de junho, de 31 de 
agosto ao 5 de setembro, de 15 de setembro ao 24 de setembro e de 8 de outubro ao 
14 de outubro 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 550,00 
DBL € 275,00 
TPL € 150,00 
 
Média Temporada 
 
1/4/2021 - 26/4/2021 
26/6/2021 - 21/7/2021 
 
Saídas diarias exceto as sextas-feiras 
 
SGL € 1.214,00 
DBL € 819,00 
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TPL € 782,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 2 de Julho ao 13 de Julho 

 
SGL € 370,00 
DBL € 185,00 
TPL € 110,00 
 
Baixa Temporada 
 
22/7/2021 - 30/8/2021 
 
Saídas diarias exceto as sextas-feiras 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 981,00 
DBL € 686,00 
TPL € 672,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 21 de Agosto ao 27 de Agosto 

 
Preço por pessoa 1 ª Categoria 
 
SGL € 350,00 
DBL € 175,00 
TPL € 125,00 
 
Inclui 

- 5 noites em hotel 4* (categoria standard) 
- City tour regular de meio dia em Milão (min. 4 - max. 50 participantes) 
- Excursão regular de dia inteiro ao Lago de Como e Bellagio (min. 4 - máx. 50 

participantes) 
- Bilhete de ônibus panorâmico valido por 24 horas 
- Bilhete de trem Roma/Milão em 2a classe 

 
Observações importantes: 

- As datas de feiras e eventos podem ser alteradas  
- No dia 4 os idiomas para o city tour regular de meio dia em Milão 

Inglês e espanhol: terça e sexta-feira 
Inglês e Português: quinta-feira 
Inglês e Alemão: quarta e sábado 
Inglês e Francês: domingo 

- No dia 5 os idiomas para a excursão regular de dia inteiro ao Lago Como e Bellagio 
Inglês: segunda, terça e quinta 
Inglês e espanhol: quarta, sábado e domingo  
Inglês e português: sexta-feira 

 
Hotéis 

 

https://context.reverso.net/traduzione/portoghese-italiano/panor%C3%A2mico
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Cidade 1a Categoria 
 
Roma  Diana 4* 
 
Milão  Starhotels Ritz 4* 
 
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma 
 
Benvenuti a Roma! Chegada até o hotel por conta propria. Faça o check-in e aproveite seu 
primeiro dia em Roma. 
 
Dia 2 
Roma 
 
Após o café da manhã em seu hotel, aproveite seu dia livre explorando as maravilhas de 
Roma por conta propria. O pacote inclui nosso tour panorâmico Hop-On Hop-Off 24 horas (I 
Love Rome City Tour - Todos os principais pontos turísticos da Cidade Eterna em 8 
paradas). Voce tambem pode reservar um de nossos passeios regulares em Roma, Museu 
do Vaticano ou Coliseu. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Roma > Milão 
 
Após o café da manhã no hotel, na hora indicada, dirija-se à estação de trem de Roma para 
embarcar no trem a Milão. Ao chegar na cidade va até o hotel por conta própria. 
Hospedagem. 
 
Dia 4 
Milão 
 
Café da manhã no seu hotel. Às 9h15, Va até o seu ponto de encontro na esquina do Largo 
Cairoli, Via Cusani, para o tour da manhã regular de meio dia pela cidade de Milão. A visita 
com o guia local e o resto do grupo começa às 9h30. Desfrute de uma excursão de meio dia 
pela impressionante cidade de Milão. Dê uma olhada no castelo medieval de Sforza. Uma 
impressionante fortaleza medieval, um dos mais impressionantes castelos urbanos da 
Europa. O Castello Sforzesco foi residência da família governante de Milão e hoje abriga 
vários museus e coleções de arte da cidade. Visite a esplêndida Catedral Duomo, um 
impressionante exemplo de arte gótica é a maior igreja da Itália. Antes de visitar o interior 
dela com o seu guia, tente contar as estátuas espalhadas no telhado e na fachada, são mais 
de 3.200. Saia do Duomo e caminhe em direção a Galleria Vittorio Emanuele II, uma galeria 
de lojas em seu formato pecuiar abobadado de vidro do século XIX. Cheia de lojas e cafés 
elegantes, não se molhassen a caminho do teatro em caso de chuva. No final da Galleria, 
você chega à mais famosa Ópera de Milão: o fabuloso Teatro La Scala. Fundada em 1778 e 
ainda em uso, alguns dos maiores músicos e cantores de ópera do mundo se apresentaram 
aqui, incluindo Pavarotti, Maria Callas e Giuseppe Verdi. Tarde livre. Pernoite. 
 
Dia 5 
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Milão > Como > Bellagio > Milão 
 
Café da manhã no seu hotel. Às 8h15, va até seu ponto de encontro na esquina do Largo 
Cairoli, Via Cusani, para se juntar ao grupo para a excursão de dia inteiro para Como e 
Bellagio, saindo às 8h30. Localizada entre os enormes Alpes cobertos de neve que se 
erguem de suas margens, está a elegante cidade à beira do lago Como. Depois de fazer 
compras e aproveitar de uma degustação, você fará um cruzeiro panorâmico de duas horas 
no Lago Como. O Lago de Como é o terceiro maior lago da Europa e está rodeado por 
deslumbrantes paisagens alpinas e belas aldeias, famosas pela sua produção de seda de 
alta qualidade. Em seu cruzeiro, admire as villas à beira do lago e fique de olho na Villa 
d'Este em Cernobbio, um hotel de luxo rodeado por um jardim tropical. O clima ameno do 
Mediterrâneo garante uma abundância de plantas exóticas e raras que prosperam durante 
todo o ano. Desembarcaremos na cidade de Bellagio, uma das cidades mais famosas do 
lago, você pode explorar as ruelas íngremes que sobem do lago e parar para um café ou um 
sorvete em um dos animados cafés situados denrto dos grandes edifícios históricos. 
Aproveite seu tempo livre aqui antes de voltar para Como. Pela tarde, volte ao ponto de 
encontro. Pernoite. 
 
Dia 6 
Milão 
 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
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NOVO!  La Madonnina: Milão e Roma  
6 Dias/ 5 Noites 
Milão > Roma  
Milão > Como > Bellagio > Roma  
 
Não Opera 
18/19/20/21/22/23/24/25/30 de abril 
14 de agosto 
Setembro 27/28/29/30 
Outubro 1 
 
Alta Temporada 
 
20/4/2021 - 25/6/2021 
28/8/2021 - 31/10/2021 
 
Saídas diarias exceto os Domingos 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 1.292,00 
DBL € 869,00 
TPL € 832,00 
 
Suplemento por pessoa durante as seguintes saídas: de 3 ao 8 de maio e de 23 de 
maio ao 28 de maio 
 
SGL € 300,00 
DBL € 150,00 
TPL € 75,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 3 de junho ao 8 de junho, de 2 de 
setembro ao 7 de setembro, de 17 de setembro ao 26 de setembro e de 10 de outubro 
ao 16 de outubro 
 
SGL € 550,00 
DBL € 275,00 
TPL € 150,00 
 
Média Temporada 
 
1/4/2021 - 19/4/2021 
26/6/2021 - 23/7/2021 
 
Saídas diarias exceto os Domingos 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 1.214,00 
DBL € 819,00 
TPL € 782,00 
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Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 4 de Julho ao 15 de Julho 
 
SGL € 370,00 
DBL € 185,00 
TPL € 110,00 
 
Baixa Temporada 
 
24/7/2021 - 27/8/2021 
 
Saídas diarias exceto os Domingos 
 
Preço por pessoa 1ª Categoria 
 
SGL € 981,00 
DBL € 686,00 
TPL € 672,00 
 
Suplemento por pessoa nas seguintes saídas: de 21 de Agost ao 27 de Agosto 

 
Preço por pessoa 1 ª Categoria 
 
SGL € 350,00 
DBL € 175,00 
TPL € 125,00 
 
Inclui 

- 5 noites em hotel 4* (categoria standard) 
- City tour regular de meio dia em Milão (min. 4 - max. 50 participantes) 
- Excursão regular de dia inteiro ao Lago Como e Bellagio (min. 4 - máx. 50 

participantes) 
- Bilhete de ônibus panorâmico valido por 24 horas 
- Bilhete de trem Milão/Roma em 2a classe 

 
Observações Importantes: 
 

- As datas de feiras e eventos podem ser alteradas 
- No dia 2 os idiomas para o city tour regular de meio dia em Milão 

Inglês e espanhol: terça e sexta-feira 
Inglês e português: quinta-feira 
Inglês e alemão: quarta e sábado 
Inglês e francês: domingo 

- No dia 3 os idiomas para a excursão regular de dia inteiro ao Lago Como e Bellagio 
Inglês: segunda, terça e quinta 
Inglês e espanhol: quarta, sábado e domingo  
Inglês e português: sexta-feira 
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Hotéis 
 

Cidade 1a Categoria 
 
Milão  Starhotels Ritz 4* 
 
Roma  Diana 4* 
 
 
      Roteiro 
 
Dia 1 
Milão 
 
Benvenuti a Milano! Chegada até o hotel por conta propria. Faça o check-in e aproveite seu 
primeiro dia em Milão. 
 
Dia 2 
Milão 
 
Café da manhã no seu hotel. Às 9h15, va até o seu ponto de encontro na esquina do Largo 
Cairoli, Via Cusani, para o tour regular pela  manhã  de meio dia pela cidade de Milão. A 
visita com o guia local e o resto do grupo começa às 9h30. Desfrute de uma excursão de 
meio dia pela impressionante cidade de Milão. Dê uma olhada no castelo medieval de 
Sforza. Uma impressionante fortaleza medieval, um dos mais impressionantes castelos 
urbanos da Europa. O Castello Sforzesco foi residência da família governante de Milão e 
hoje abriga vários museus e coleções de arte da cidade. Visite a esplêndida Catedral 
Duomo, um impressionante exemplo de arte gótica é a maior igreja da Itália. Antes de visitar 
o interior dela com o seu guia, tente contar as estátuas espalhadas no telhado e na fachada, 
são mais de 3.200. Saia do Duomo e caminhe em direção a Galleria Vittorio Emanuele II, 
uma galeria de lojas em seu formato pecuiar abobadado de vidro do século XIX. Cheia de 
lojas e cafés elegantes, não se molhassen a caminho do teatro em caso de chuva. No final 
da Galleria, você chega à mais famosa Ópera de Milão: o fabuloso Teatro La Scala. Fundada 
em 1778 e ainda em uso, alguns dos maiores músicos e cantores de ópera do mundo se 
apresentaram aqui, incluindo Pavarotti, Maria Callas e Giuseppe Verdi. Tarde livre. Pernoite. 
 
Dia 3 
Milão > Como > Bellagio > Milão 
 
Café da manhã no seu hotel. Às 8h15, va até seu ponto de encontro na esquina do Largo 
Cairoli, Via Cusani, para se juntar ao grupo para a excursão de dia inteiro para Como e 
Bellagio, saindo às 8h30. Localizada entre os enormes Alpes cobertos de neve que se 
erguem de suas margens, está a elegante cidade à beira do lago Como. Depois de fazer 
compras e aproveitar de uma degustação, você fará um cruzeiro panorâmico de duas horas 
no Lago Como. O Lago de Como é o terceiro maior lago da Europa e está rodeado por 
deslumbrantes paisagens alpinas e belas aldeias, famosas pela sua produção de seda de 
alta qualidade. Em seu cruzeiro, admire as villas à beira do lago e fique de olho na Villa 
d'Este em Cernobbio, um hotel de luxo rodeado por um jardim tropical. O clima ameno do 
Mediterrâneo garante uma abundância de plantas exóticas e raras que prosperam durante 
todo o ano. Desembarcaremos na cidade de Bellagio, uma das cidades mais famosas do 
lago, você pode explorar as ruelas íngremes que sobem do lago e parar para um café ou um 
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sorvete em um dos animados cafés situados denrto dos grandes edifícios históricos. 
Aproveite seu tempo livre aqui antes de voltar para Como. Pela tarde, volte ao ponto de 
encontro. Pernoite. 
 
Dia 4 
Milão > Roma 
 
Após o café da manhã no hotel, na hora indicada, dirija-se à estação de trem de Milão para 
embarcar no trem a Roma. Ao chegar na cidade va até o hotel por conta própria. 
Hospedagem. 
 
Dia 5 
Roma 
 
Após o café da manhã em seu hotel, aproveite seu dia livre explorando as maravilhas de 
Roma por conta propria. O pacote inclui nosso tour panorâmico Hop-On Hop-Off 24 horas (I 
Love Rome City Tour - Todos os principais pontos turísticos da Cidade Eterna em 8 
paradas). Voce tambem pode reservar um de nossos passeios regulares em Roma, Museu 
do Vaticano ou Coliseu. Hospedagem. 
 
Dia 6 
Roma 
 
Café da manhã e fim dos nossos serviços. 
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Dante 
3 Dias / 2 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Florença > Pisa > Roma 
+1 Refeição 
 
Alta Temporada 
22/3/2021 - 10/7/2021 
31/8/2021 - 30/10/2021 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Sábado 
 
Não Opera 
25/27 Março 
1 Maio 
14/15/16/17/18 Junho 
 
Categoria Turista 
  
SGL € 709,00 
DBL  € 519,00 
TPL € 489,00 
 
Suplemento por pessoa para as seguintes saídas: 
 
Abril 9/10/11/12 
Maio 21/22/23/24 
Junho 23/25/26 
Setembro 19/20/21/22/23/24/25 
Outubro 14/15/16/17/18/19/20 
 
SGL € 67,00 
DBL  € 38,00 
TPL € 18,00 
 
1a Categoria Superior 
 
SGL € 796,00 
DBL € 617,00 
TPL € 561,00 
 
Média Temporada 
11/7/2021 - 30/8/2021 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Sábado 
 
Categoria Turista 
  
SGL € 555,00 
DBL  € 439,00 
TPL € 419,00 
 
1ra Categoria Superior 
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SGL € 714,00 
DBL € 543,00 
TPL € 507,00 
 
Inclui 
Pick up em Roma e traslado até estação de trem 
Bilhetes de trem de Alta velocidade Roma/Florença/Roma em 2a classe 
Tour em Florença com guia profissional 
Bilhetes de entrada para a Galeria Uffizi (Sem Fila) 
Almoço 
2 noites em Florença BB 
Excursão regular em Pisa (6 horas aprox.) 
Pick up em Florença e traslado até estação de trem 
 

Hotéis 
 
Cidade   Categoria Turista              1ra Categoria Superior 
 
Florença         Corona D’Italia 3*                         De la Ville 4* 
  
 
       Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > Florença 
 
Saída do hotel às 6h45 horas aproximadamente e traslado até estação de trem. 
Saída de trem às 7h50 horas com destino Florença. Ao chegar visitaremos o Duomo, 
o Batistério com a famosa Porta de Ouro do Ghiberti, o Campanário de Giotto, a 
Galeria degli Uffizi (visita ao interior Sem Fila) e a Praça della Signoria. Almoço. 
Traslado ao hotel e tarde livre. Hospedagem. 
 
Dia 2 
Florença > Pisa > Florença 
 
Café da manhã no hotel, manhã livre. Às 13h15 horas estar no ponto de encontro em 
Piazzale Montelungo em frente ao logo amarelo Gray Line para a excursão a Pisa 
em saída às 13h30 horas. Visitaremos Piazza dei Miracoli, Batistério (lado de fora), a 
Catedral (dentro) e a Torre Inclinada (lado de fora). Retorno a Florença e 
hospedagem. 
 
Dia 3  
Florença > Roma 
 
Café da manhã. Manhã livre. À tarde traslado para estação de trem com destino a 
Roma. Chegada à estação de trem de Roma Termini e fim dos nossos serviços. 
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Casanova Break 
3 Dias / 2 Noites  
Veneza > Veneza 
Veneza 
 
Categoria Turista 
 
Não Opera 
Julho 17/18 
 
Alta Temporada 
01/04/2021 - 23/5/2021 
28/5/2021 - 30/5/2021 
Saídas diarias 
 
SGL € 510,00 
DBL € 360,00 
TPL € 293,00 
 
Média Temporada 
24/5/2021 - 27/5/2021 
31/5/2021 - 4/7/2021 
27/8/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 

 
Saídas as Segundas, Terças, Quartas e 

Domingos 

SGL € 376,00 
DBL € 273,00 
TPL € 230,00 

 
Baixa Temporada 
5/7/2021- 26/8/2021 
Saídas diarias 
 
SGL € 316,00 
DBL  € 226,00 
TPL € 198,00 
 
 
1ª Categoria 
 
Não Opera 
Maio 20/21/22/23 
 
Alta Temporada 
9/4/2021 - 27/6/2021 

 
  Saídas as Quintas, Sextas e Sábados 

SGL € 460,00 
DBL € 318,00 
TPL € 263,00 
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27/8/2021 - 24/10/2021 
Saídas diarias 
 

 
Saídas as Segundas, Terças, Quartas e 

Domingos 

SGL € 643,00 
DBL € 408,00 
TPL € 353,00 

 
Média Temporada 
1/4/2021 - 8/4/2021 
28/6/2021 - 26/8/2021 
25/10/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
SGL € 523,00 
DBL € 330,00 
TPL € 303,00 
 
Baixa Temporada 
5/7/2021 - 26/8/2021 
Saídas diarias 
 
SGL € 316,00 
DBL  € 226,00 
TPL € 198,00 
 
Inclui 
2 noites em Veneza BB 
Passeio de gôndola em regular, saídas diárias às 11h00 (TA AM não opera em caso de 
condições climática adversas. Sem guia durante o passeio)  

 
Hotéis 

 
Cidade    Categoria Turista    1ra Categoria 
  
Veneza        Scandinavia 3*                                         Savoja & Jolanda 4* 
 (Veneza ilha - Área de San Marco)             (Veneza ilha - Área de San Marco) 
 
 
                      Roteiro 
 
Dia 1 
Veneza 
 
Chegada em Veneza por conta própria. Check in no hotel e dia livre. Hospedagem. 
 

 
  Saídas as Quintas, Sextas e Sábados 

SGL € 740,00 
DBL € 475,00 
TPL € 386,00 



 
 

 78 

Dia 2 
Veneza 
 
Café da manhã no hotel e descubra Veneza de gôndola. Estar no ponto de encontro às 
10:45 na rua Larga Ascensione, em frente ao correio da Piazza San Marco, perto do museu 
Correr. O passeio de gondola começa às 11h00. A melhor maneira de apreciar a beleza e a 
singularidade de uma cidade construída sobre as águas. Remando pelo Grand Canal e 
canais menores, você poderá admirar os esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e 
armazéns a beira das ruas. O passeio em gôndola (máximo 6 personas por gôndola) dura 30 
minutos. O tour termina chegando a estação Bauer. Este passeio é ideal para os fotógrafos! 
Tarde livre à disposição. Hospedagem. 
 
Dia 3 
Veneza 
Café da manhã no hotel e término dos nossos serviços. 
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Tour Espiritual 
3 Dias / 2 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Foggia > São Giovanni Rotondo > Roma 
 
Alta Temporada 
28/02/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 
 
Categoria Turista 
 
SGL    € 484,00 
DBL    € 359,00 
TPL     € 299,00 
 
1ra Categoria 
 
SGL    € 565,00 
DBL    € 409,00 
TPL     € 354,00 
 
Inclui 
2 noites em São Giovanni Rotondo BB 
Traslados privativo de ida e volta Foggia/São Giovanni Rotondo/Foggia 
Bilhetes de trem Roma/Foggia e Foggia/Roma em 2a classe 
 

Hotéis 
 
Cidade                               Categoria Turista        1ra Categoria  
 
São Giovanni Rotondo                Fini 3*                                 Gran Paradiso 4*                                               
 
 
              Roteiro 
 
Dia 1 
Roma > São Giovanni Rotondo 
 
Saída de trem regular de Roma Termini. Ao chegar na estação de Foggia, haverá um 
motorista a sua espera e traslados até o hotel de São Giovanni Rotondo, cidade que tornou-
se popular pelo Padre Pio (possibilidade de fazer uma parada em Monte Sant’Angelo com 
um suplemento). Alojamento no hotel. 
 
Dia 2 
São Giovanni Rotondo 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu 
de 1916 até a sua morte em 23 setembro de 1968. A vida de Padre Pio tornou se famosa e 
misteriosa, devido a presença do milagre do estigma. Este milagre foi reconhecido pelo 
Papa, depois da aprovação de 3 comissões canônicas. Através de um decreto em Dezembro 
1998 o Papa decidiu acatar a beatificação feita dia 2 Maio 1999. Milhões de pessoas 
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participaram da missa realizada em São Pedro dia 26 Fevereiro 2002 para a sua 
canonização. Em São Giovanni Rotondo você poderá visitar a tumba de Santa Maria delle 
Grazie onde o seu corpo está descansando desde Setembro de 2009. A sua vida foi 
dedicada inteiramente aos cumprimentos dos ditames Cristiano, fundou o “Grupo de 
Oração”, realizou um grande projeto construindo a “Casa Sollievo della Sofferenza”, este 
hospital moderno se tornou um dos maiores hospitais da Europa. Padre Pio, assim como o 
apostolo Paulo, posicionou a Santa Cruz acima da sua própria vida e do seu apostolato. Sem 
vaidades, e apaixonado pela a vida de Jesus, confirmou-se como a Sua entidade, 
oferecendo, a sua vida, para a salvação do mundo. Alojamento no hotel. 
 
Dia 3 
São Giovanni Rotondo > Roma 
 
Café da manhã no hotel. Traslado privativo para Foggia e saída de trem para Roma. Fim dos 
serviços.
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Tour Religioso 
3 Dias / 2 Noites 
ROMA > ROMA 
Roma > Loreto > Roma 
 
Alta Temporada 
29/3/2021 - 31/10/2021 
Saídas diarias 

 
Categoria Turista 
 
SGL € 423,00 
DBL € 290,00 
TPL € 248,00 
 
Inclui 
2 noites em Loreto BB 
Trem de ida e volta Intercity Roma/Ancona 
Transfer privativo de Ancona para o hotel em Loreto e v.v 
 
 

Hotéis 
 

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

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

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

 
Nossa sede em Roma, Itália 
Indústria turismo cultural e lazer 
Um empresa privada 
Estamos presentes América Latina, Canadá, USA, Austrália 
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Numero de funcionários: 140 
Fundação 1925 
Presidente e proprietário Mr. Paolo Delfini 
Endereço: Via I. Pettinengo 72 - 00159 - ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790 
 
Política de trabalho 
 
Para evitar qualquer problema com suas reservas, gostaríamos de lembrá-lo de nossa polí- 
tica de reservas e cancelamentos: 
 
Para fornecer uma resposta precisa, as reclamações devem ser enviadas por e-mail em um 
prazo de 60 dias a partir da data do serviço prestado pela Carrani. 
Ressaltamos que quando você nos enviar um e-mail solicitando nossos serviços, sempre 
enviaremos uma resposta por escrito. Se você solicitar um hotel específico que não esteja 
disponível, ofereceremos um hotel similar. 
 
Em caso de cancelamento, enviaremos um e-mail para confirmar que sua reserva foi can- 
celada. Se você não receber essa confirmação, a reserva ainda estará ativa. Portanto, se o  
nosso fornecedor nos cobrar multas por no show, repassaremos as mesmas multas. 
 
Informamos a todos os clientes que as tarifas não incluem o imposto municipal. Este imposto 
será pago diretamente pelos clientes no check in ou no momento do check out, de acordo 
com o procedimento das leis da cidade. Lembramos que o imposto será alterado de acordo 
com a categoria do hotel. Por favor, informe os viajantes antes da partida. 
 
Dados bancários Carrani Tours by Escursioni Italiane Srl 
 
BANCA CARIGE ITALIA SPA 
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580 
SWIFT: CARIITGG 
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59 
00187 – ROMA 
 
INTESA SAN PAOLO SPA 
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414 
SWIFT: BCITITMM 
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10 
00198 – ROMA  
 
Agradecemos a parceria e nos colocamos a sua disposição para eventuais esclarecimentos. 
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> Escritório Central 
Escursioni Italiane S.r.l. 
Via I. Pettinengo, 72 - 00159 Rome 
P.IVA C.F. 08539371008 
Phone +39 06 432181 
Fax +39 06 96841790 
 
> Tours & Excursões 
Via V.E.Orlando, 95 - 00185 Rome 
Phone +39 06 4742501 
Fax +39 06 48903564 
 
> Usa Office 
Ciao Italy & Carrani Tours 
1368 Clove Road  
Staten Island New York 10301 
Phone 718 351 4300 
info@ciaoitalytours.com  
www.ciaoitalytours.com 
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