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Porque I Love Rome é único e amado pelos clientes? 
 
Tradição e Confiança 
I Love Rome - Carrani Tours é a Operadora turistica de excursões numero um em 
Roma desde 1925, hoje em dia concessionário único para Gray Line Rome e parceiro 
oficial dos Museus do Vaticano. 
 
Beneficios exclusivos graças às alianças estratégicas 
Nossos tours têm acesso a áreas geralmente restritas ao público. Além de poder 
visitar os principais monumentos sem entrar em fila.  
 
Lazer e Cultura 
Personalize a sua estadia em Roma visitando o patrimônio artístico, cultural e religioso 
com guias profissionaís. Aproveite também o tempo livre para fazer tours 
gastronómicos, aprenda a cozinhar como um italiano ou provar o melhor que lhe 
oferece a Cidade Eterna. 
 
Guias Locais e pessoal experto 
Nossos guias e assistentes são selecionados dentre de grande experiência, 
profissionalismo e cordialidade. 
 
Falamos o seu Idioma - Sistema de Fones de Ouvido 
Nossos tours best-seller são realizados nos principais idiomas, como portuguȇs, 
espanhol, inglȇs e alemão. Incluímos fones de ouvido para que você não perca 
nenhum detalhe das explicações de nosso guia local em seu próprio idioma. 
 
Pontos de encontro e serviço de pick up 
Oferecemos a opção de iniciar nossos serviços escolhendo um ponto de encontro 
(economizando tempo e dinheiro) ou de pick up no seu hotel. 
 
Saídas garantidas sempre 
Todos nossos serviços são realizados sem número mínimo de passageiros. 
 
Excursões fora de Roma 
Utilizamos trens de alta velocidade ou ônibus gran turismo para percorrer as 
maravilhas da Itália de forma rápida, cômoda e econômica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A MELHOR PARTE DE VIAJAR 
 
Experiências... cada vez ouvimos com mais frequência esta palavra para descrever as 
inúmeras possibilidades de tours e atividades que oferecemos ao seus clientes 
durante uma viagem. E as últimas tendências e estatísticas mostram que estamos 
certos! Os Serviços são atualmente o terceiro maior segmento de viagens, logo após o 
aéreo e os hotéis, eles são responsáveis por 10% da receita das viagens mundiais e 
de acordo com as últimas pesquisas, mais de 95% de todos os viajantes reservaram 
um tour guiado, visitaram museus ou se locomoveram de transfers para atrações 
específicas. Entre esses viajantes, sabemos que 50% compram tours quando estão 
no destino. Nossa tarefa, é informar aos passageiros os benefícios de reservar 
antecipadamente um tour e explicar as vantagens (como por exemplo, menor risco de 
fraudes, informações precisas no próprio idioma, suporte constante ao cliente e muito 
mais ) elevando desta forma a qualidade da viagem escolhida. Quando agregamos a 
venda dos serviços a uma viagem, inserimos produtos complementares ao pacote de 
aéreo + hotel, e assim, aumentamos a receita, tanto para agência quanto da 
operadora de turismo, este é o cenário perfeito onde todos ganham. Nas próximas 
páginas, você encontrará uma grande seleção de tours e passeios disponíveis em 
Roma: A grande novidade são os tours “Prime” além dos nossos tradicionais tours 
com um excelente custo benefício, visitas a todas as principais atrações turísticas, 
com diferentes valores e flexibilidade de horários, experiências criadas por quem já 
conhece a cidade. Além das excursões de um dia guiadas ou como opção econômica 
fazer por conta própria para os melhores destinos de arte e cultura da Itália. 
Porque para nós, Tour e Atividades são essenciais. 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 
 
ÍNDICE: 

1. Nossa classificação - para te ajudar a encontrar o que você esta procurando. 
2. Manhã ou Tarde? Aqui você vai encontrar o período em que cada tour se inicia. 

Veja a sessão de legendas para entender melhor 
3. Nesta sessão você terá um resumo completo do tour: Se inclui pick-up no 

hotel, se começa em um meeting point, qual o tipo de serviço, código de 
identificação e o número da página onde irá encontrar a descrição completa 
 

 
DESCRIÇÃO DO TOUR: 

1. Embaixo do código de identificação, você vai encontrar o nome e a descrição 
completa do tour. 

2. Informação de forma sintetizada sobre o que o tour oferece/ Resumo de fácil 
leitura com as principais características do tour 

3. Verifique a tabela para encontrar o tipo de serviço prestado, o que está 
incluído, valores e informações sobre transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LEGENDAS 
 
Manhã Cedo: De manhã cedo: passeios de meio dia que se iniciam antes da atração 
ser aberta ao público 
Manhã: Passeios de meio dia que se iniciam de manhã 
Tarde: Passeios de meio dia que se iniciam depois das 13:00 
Noite: Passeios de meio dia que se iniciam depois das 18:00 
Manhã e Tarde: Excusões com saídas de manhã e a tarde 
Full day: Tours que se iniciam de manhã e tem uma duração de mais de seis horas.  
Multiday: Tours que incluem uma ou mais noites de hospedagem.  
Com Guia: Tours acompanhados por um guia profissional  
Somente entrada: Tours que incluem somente entrada com o nosso exclusivo “pule a 
fila” e a assistência até chegar a atração. 
Per sua conta: Para viajantes independentes: inclui somente ingressos 
 
Pick Up: Tours que incluem serviço de transfers do hotel até o ponto de encontro.  
Meeting Point: Tours que começam no ponto de encontro 
 
Prime: Produtos com um nível superior em cada categoria: dependendo da 
experiência, você pode encontrar tours em grupos pequenos, um serviço de lounge de 
boas-vindas que inclui assistência etc. 
 
Combo: Pacote de dos excursões com ótimas tarifas 
 
 
 
 
 
ENCONTRE NOS EM NOSSOS PONTOS DE ENCONTROS 
 
Após as recentes restrições de ônibus no centro da cidade emitidas pelo município de 
Roma, incentivamos nossos clientes a nos encontrar em nossos novos pontos de 
encontro: eles agora são ainda mais fáceis de reconhecer e encontrar. Aumentamos a 
presença de nossas bandeiras cor-de--rosa para sinalizar o ponto de encontro e 
aumentamos o número de membros da equipe: agora eles estão usando um novo 
conjunto de uniformes para melhor identificação. 
 
 
 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
 
Colecionar memórias é imprescindível durante as viagens, e é por isso que nos 
preocupamos sempre em fazer o nosso melhor para proporcionar passeios 
inesquecíveis e uma experiência maravilhosa aos nossos clientes. O Nosso foco 
sempre foi treinamento e reciclagem de informações para todos os nossos 
funcionários, também realizamos workshops direcionados aos nossos guias e tour 
líderes, fazemos questão de contratar equipes qualificadas para cuidar da satisfação 
de nossos clientes antes durante e depois dos passeios. Estas são apenas algumas 
das ações que estamos implantando para nos manter atualizados com as mudanças 
recentes. Tivemos a satisfação de receber o Certificado de Excelência da Trip Advisor, 
tanto a Carrani quanto a Grey Line Rome isso nos mostra que estamos no caminho 
certo.  



 
 

Informações importantes antes de reservar nossos Tours 
 
Política para menor de idade para as visitas e as excursões: 
0-2 anos: Sem cobrança adicional 
3-7 anos: 20% de redução (exceto - 3L AM - 3L PM - 3LP AM - 3LP PM - M8 - M9 - 
M11  - 19B ver detalhes em cada tour) 
Sem redução para os tours: -3T - 3E - 3AL - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - M5 - M6 - M10 - 
M16 
 
Serviço de pick-up nos hotéis centrais: 
Nosso serviço de pick-up é realizado nos hotéis localizados no centro de Roma. O 
tempo que o transfer demora para fazer o percurso de pick aos passageiros pode 
demorar até 1h, vai depender das condições do trânsito e do número de passageiros 
que reservaram aquele passeio específico naquele dia. Por este motivo os horários 
são indicados com um intervalo de tempo. “A partir das 7:30” significa que passaremos 
no lobby do hotel a partir desta hora e os passageiros devem estar prontos neste 
horário, vamos buscá-lo em seu hotel às 7:30 ou mais tarde, dependendo das 
condições acima. 
 
 
Dress code e restrição de roupas: 
Em Roma, nos lugares de culto e especialmente dentro dos Museus do Vaticano, é 
estritamente proibido trazer carrinhos de bebê, bolsas volumosas e guarda- chuvas. A 
visita a estes lugares requer vestimenta apropriada tanto para homens como para 
mulheres. Para as mulheres é proibido mini saia, vestido curto ou decotado e os 
ombros, costas e joelhos precisam estar cobertos. Os homens por sua vez devem usar 
calças ou bermudas que cubram o joelho. Os hóspedes que não respeitarem os 
requisitos de vestimenta podem ser barrados na entrada do ponto de interesse; 
portanto, sugerimos que você use ou traga roupas apropriadas antes do início da 
excursão. 
 
Anotações importantes: 
Se você utiliza marca-passo revestido de metal, deverá carregar consigo e apresentar 
seu cartão de identificação do mesmo nas verificações de segurança ou sempre que 
solicitado. 
 
TODAS AS TARIFAS SÃO POR PESSOA 
 
As taxas indicadas são expressas em euros (€) e incluem o serviço e o imposto IVA 
aplicável. Devido a aumentos do IVA, taxas locais ou taxas de circulação de ônibus 
que são desconhecidas no momento da liberação deste catálogo, todos os valores 
podem estar sujeitos a alterações automáticas colocadas em vigor sem aviso prévio. 
 
HOSPEDAGEM EM HOTÉIS DA LISTAGEM OU SIMILAR 
 
Cancelamento para as visitas e excursões: 
Cancelamento sem multa até 24 horas da chegada dos pax 
100% multa a partir de 24 horas da chegada dos pax e no-show 
 
Cancelamento de tours com hospedagem: 
Desde 4 dias da chegada dos pax: sem multa 
Desde 3 dias a 24 horas da chegada dos pax: 100% de multa 
 
 
 



 
 

Passeios em pequenos grupos pela Cidade Eterna ou passeios de um dia nos 
arredores de Roma (Capri, Pompéia, Positano, Veneza, Florença) para quem deseja 
descobrir o património cultural e a gastronomia local, evitando a fila nas entradas de 
museus e sítios culturais, acompanhados por guias turísticas locais licenciadas. 

#UnescoJewelsOfItaly a partir de Julho de 2019, a Itália tem 55 
atrações na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, tornando-se o # 
1º país do planeta com o maior número de patrimônio "cultural"  

Os Patrimônios Mundiais da UNESCO são locais de importância cultural ou natural 
em relação ao patrimônio comum da humanidade; Carrani Tours - I Love Rome 
oferece produtos e serviços em todo o território da Itália, visitando a maioria desses 
importantes locais: Pompéia e suas ruínas, Assis & Basílica de São Francisco, Costa 
Amalfitana, Florença, Pisa, Cinque Terre, Tivoli e suas Villas eo Centro Histórico de 
Roma. Nossa Paixão e profissionalismo construiu uma rede de circuitos turísticos e 
visitas que já atendeu mais de 800.000 viajantes por ano do mundo todo. 

UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura é 
conhecida como a agência "intelectual" da ONU, Organização das Nações Unidas; foi 
criada em 1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança do mundo, após 
duas guerras mundiais. Os acordos políticos e económicos não são suficientes para 
construir uma paz duradoura. 

A UNESCO se esforça para construir redes entre as nações que permitem esse tipo 
de solidariedade, construção e compreensão intercultural: através da proteção do 
património e apoio à diversidade cultural; a ideia do Património Mundial foi criada para 
proteger os locais de excepcional valor universal; enquanto cada Património Mundial 
continua a fazer parte do território legal do Estado em que está localizado, A UNESCO 
considera que é de interesse da comunidade internacional preservar cada local. 

  



 
 

Índice dos Tours 
 
Maravilhas Arqueológicas de Roma #UnescoJewelsOfItaly 
2C AM  À manhã: Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino  
2 PM   À tarde: Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino  
2B PM  À tarde Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino  
 
Cidade do Vaticano #UnescoJewelsOfItaly 
3LP AM-PM  À manhã ou à tarde: Prime Museus do Vaticano, Capela Sistina e 

Basílica de São Pedro  
3L AM-PM  À manhã ou à tarde: Prime Museus do Vaticano, Capela Sistina e 

Basílica de São Pedro 
3T AM  Manha Cedo:Primeiro acesso exclusivo - Capela Sistina e Museus do  
                       Vaticano e São Pedro por conta própria 
3E AM  Manha Cedo Primeiro acesso exclusivo - Capela Sistina e Museus do  
                       Vaticano e São Pedro por conta própria 
3AL AM-PM  À manhã: Prime Vaticano ao seu alcance! - À manhã ou à tarde  
3 AM   À manhã: Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
3C AM  À manhã: Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
3C PM  À tarde: Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
3B PM  À tarde: Museus do Vaticano e Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
 
Tours Combinados 

Visitas combinadas de um dia com ou sem almoço e combo de Final de 
semana 

 
No coração de Roma #UnescoJewelsOfItaly 
4 PM   À tarde: Basílicas e Catacumbas - Os Subterrâneos Secretos -  
4M PM  À tarde:Basílicas e Catacumbas - Os Subterrâneos Secretos  
 
Hop on Hop Off - Tour Panorâmico  

Preços e Highlights 
 
Encontros com o Papa #UnescoJewelsOfItaly 
11 AM   À manhã:Audiência Papal com o Papa Francisco no Vaticano  
 
Roma Iluminada #UnescoJewelsOfItaly 
8 PM   Noite:Rome a noite 
9 PM   Noite Rome a noite-com jantar 
 
M10 PM  Noite:Jantar de luxo com harmonização de vinhos na área do Panteão 
 
Cozinha italiana 
 
Tours com degustações 
 
M8 PM  À tarde:Tour de degustação - expresso, tiramisù e gelato 
M9 AM-PM  À manhã ou à tarde:Rome food tour  
 
Aulas de Cozinha 
 
M5 AM  À manhã: Aula de Cozinha - inclui a visita ao mercado  
M11 PM  À tarde:Aula de pizza 
M16 PM  À tarde: Aprenda a fazer tiramisù e gelato  
M20 PM À tarde: Massa feita em Casa  



 
 

Saídas Especiais em Dezembro: Natal e Fim de Ano  
 
SP9 PM  24 Dezembro: Jantar e Missa Papal na Vespera de Natal 
SP1 AM  25 Dezembro: Coração de Roma com Benção Papal “Urbi et Orbi” 
SP1M AM  25 Dezembro: Coração de Roma com Benção Papal “Urbi et Orbi” 
NOVO! 
SP92 PM  31 Dezembro: Jantar especial de Fim de Ano e tour noturno 
 
Excursões e atividades fora de Roma #UnescoJewelsofItaly 
5 AM   À manhã:Tivoli e seus Vilas  
5M AM  À manhã:Tivoli e seus Vilas  
15 FD   Full day:Assis e a Basílica de São Francisco  
15M FD  Full day: Assis e a Basílica de São Francisco  
19 FD  Full day:Florença e Galeria Uffizi em trem de alta velocidade  
19M FD Full day: Florença e Galeria Uffizi em trem de alta velocidade  
19B FD  Full day: Florença em trem de alta velocidade 
19U FD Full day: Florença e Galeria Uffizi em trem de alta velocidade  
18 FD   Full day: Veneza em trem de alta velocidade  
21 FD   Full day :Positano e Costa Amalfitana em trem de alta velocidade  
13 FD   Full day: Pompéia e suas Ruínas  
13M FD Full day :Pompéia e suas Ruínas  
13B FD Full day: Pompéia e suas Ruínas    
12 FD   Full day :Ilha de Capri e Gruta Azul   
12M FD Full day: Ilha de Capri e Gruta Azul  
12B FD Full day: Ilha de Capri por conta própria  
M6 AM  À manhã: Experiência gastronômica no interior de Roma  
16   Limoncello 2 Dias / 1 Noite 
17   Dolce Vita 3 Dias / 2 Noites  
 
Excursões e atividades de Nápoles, Sorrento e Pompéia 
 
5 FD   Full day : Ilha de Capri e Gruta Azul de Naples 
11 FD  Full day: Positano e Costa Amalfitana de  Naples 
9 FD   Full day: Ilha de Capri e Gruta Azul  de Sorrento 
9B FD Full day: Ilha de Capri e Gruta Azul  de Sorrento 
31 FD Pompéia e suas Ruínas   walking Tour de  Pompéia 
32 FD Pompéia e suas Ruínas   com guia audio!De Pompéia 
 
 
 
 
 
 
Informações Úteis 

Pontos de encontro e Mapa da cidade 
Condições Gerais e Modalidade de trabalho  
Staff e Contactos 

 
  



 
 

Maravilhas Arqueológicas de Roma 
Um passeio pela história... 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
 
2C AM 
 SEM FILA! 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino  
 
Os antigos romanos não gostavam de ficar na cama pela manhã. Normalmente 
despertavam ao nascer do sol e iam ao Fórum fazer negócios. Se você gosta de 
acordar cedo, como eles, junte se a nós nesta excursão pela área arqueológica 
de Roma: acompanhado por um guia profissional que lhe fornecerá fones de ouvido e 
um receptor, preparase para uma viagem no tempo dentro do Coliseu. O Anfiteatro 
Flaviano resistiu ao tempo e ficou praticamente intacto, vamos saber mais sobre como 
os romanos costumavam aproveitar suas horas de lazer, enquanto caminhamos pelos 
lugares originais, onde eles assistiram a lutas de gladiadores com animais. Você 
conhecerá o Monte Palatino, o lugar onde Roma foi fundada há mais de 2772 anos 
pelos lendários irmãos gêmeos Rômulo e Remo e irá passear pelo Fórum Romano, o 
coração pulsante da vida romana antiga: deixe seu guia lhe contar tudo sobre esses 
dias e levelo em uma viagem no tempo. Nos encontrar é fácil: venha ao meeting point 
designado .... 
 
57,00€ por pessoa 
45,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Coliseu (visita interior) 
Foro Romano (visita interior) 
Palatino (visita interior) 
 
Inclui 
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Todos os dias às 9:30 h.  
 
Não Opera 
25 Dezembro, 1 Janeiro,1 Maio, 2 Junho e eventos especiais TBA 
 
Ponto de Encontro C 
9:15 h. Arco de Constantino - Procure por nossa equipe com a logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês,  
Monolíngue - Espanhol, Sexta-feira sábado e domingo 
Bilíngue - Alemão e Francês Sexta-feira sábado e domingo 



 
 

Notas: 
• Sugerimos o uso de sapatos confortáveis. Informamos que este passeio não é 

adequado para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida. 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área arqueológica 
 
 
2 PM 
 SEM FILA! 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino  
 
Os romanos construíram um império de proporções verdadeiramente gigantescas. O 
testemunho de sua grandeza ainda é visível nos lugares onde a cidade foi construída, 
há mais de 2772 anos, pelos lendários irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Para ver com 
os seus próprios olhos, junte-se a nós e ao nosso guia neste tour de 3 horas: serão 
fornecidos fones de ouvido e um receptor. Você entrará no Anfiteatro Flaviano, 
observando os lugares onde os antigos romanos assistiam a uma variedade de 
eventos, como lutas de gladiadores ou caçadas de animais, poderá aprender mais 
sobre como os romanos costumavam aproveitar seu tempo de lazer. Irá passear pelo 
Monte Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos 
viveram: a vista é espetacular, então prepare sua câmera para as fotos perfeitas! Você 
também conhecerá o Fórum Romano, o pulsante coração da antiga romana, para ver 
algumas ruínas bem preservadas da época: deixe o guia leválo de volta no tempo e 
tente imaginar como era ser um cidadão romano. Ingressar em nosso tour é fácil:  
escolha a nossa opção de pick-up e espere por nós no seu hotel central. 
 
78,00€ por pessoa 
62,40€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Coliseu (visita interior) 
Foro Romano (visita interior) 
Palatino (visita interior) 
 
Inclui 
Transporte 
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Todos os dias às 14:30 h.  (Alta Temporada: de 1º de abril a 24 de outubro de 2020 e 
de 1º de abril a 30 de outubro de 2021) 
Todos osdias às 13:30 (Baixa Temporada: de 25 de outubro a 31 de março de 2021 e 
de 31 de outubro a 31 de março de 2022) 
 
Pick Up 
Alta temporada Desde as 13:45 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 



 
 

Baixa Temporada desde as 13:00h dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
 
Não Opera 
25 dezembro e 1º  janeiro 10 Abril, 1 Maio e eventos especiais TBA 
 
 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês, 
 Monolíngue - Espanhol na sexta, sábado e domingo 
Francês, Português e Alemão na sexta, sábado e domingo 
 
 
Notas 
Sugerimos o uso de sapatos confortáveis Informamos que este passeio não é 
adequado para pessoas com cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida 
 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área arqueológica 
 
 
2B PM 
 SEM FILA! 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino  
 
Os romanos construíram um império de proporções verdadeiramente gigantescas. O 
testemunho de sua grandeza ainda é visível nos lugares onde a cidade foi construída, 
há mais de 2772 anos, pelos lendários irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Para ver com 
os seus próprios olhos, junte-se a nós e ao nosso guia neste tour de 3 horas: serão 
fornecidos fones de ouvido e um receptor. Você entrará no Anfiteatro Flaviano, 
observando os lugares onde os antigos romanos assistiam a uma variedade de 
eventos, como lutas de gladiadores ou caçadas de animais, poderá aprender mais 
sobre como os romanos costumavam aproveitar seu tempo de lazer. Irá passear pelo 
Monte Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos 
viveram: a vista é espetacular, então prepare sua câmera para as fotos perfeitas! Você 
também conhecerá o Fórum Romano, o pulsante coração 
da antiga romana, para ver algumas ruínas bem preservadas da época: deixe o guia 
levá-lo de volta no tempo e tente imaginar como era ser um cidadão romano. Nos 
encontrar é fácil: venha ao meeting point designado ou, 
se preferir um início mais tranquilo do seu dia, escolha a nossa opção de pick-up e 
espere por nós no seu hotel central. 
 
57,00€ por pessoa 
45,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Coliseu (visita interior) 
Foro Romano (visita interior) 
Palatino (visita interior) 



 
 

 
Inclui 
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Todos os dias às 14:30 h.  (Alta Temporada: de 1º de abril a 24 de outubro de 2020 e 
de 1º de abril a 30 de outubro de 2021) 
Todos osdias às 13:30 (Baixa Temporada: de 25 de outubro a 31 de março de 2021 e 
de 31 de outubro a 31 de março de 2022) 
 
Não Opera 
25 dezembro e 1º  janeiro 10 Abril, 1 Maio e eventos especiais TBA 
 
Ponto de Encontro C  
Alta Temporada14:15 h. Arco de Constantino - Procure por nossa equipe com a logo 
rosa I Love Rome 
Baixa Temporada 13:15h. Arco de Constantino - Procure por nossa equipe com a 
logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês, 
 Monolíngue - Espanhol na sexta, sábado e domingo 
Francês, Português e Alemão na sexta, sábado e domingo 
 
Notas: 

• Sugerimos o uso de sapatos confortáveis Informamos que este passeio não é 
adequado para pessoas com cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida 

 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área arqueológica 
  



 
 

Cidade do Vaticano 
A coleção de obras de arte mais importante do mundo! 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
3LP AM-PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvido para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Prime: Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro 
 
Aproveite o nosso serviço VIP exclusivo para conhecer os Museus do Vaticano, se 
preferir um início mais tranquilo, escolha a nossa opção de pick-up e espere em seu 
hotel central. Você chegará a área do Vaticano e se juntará a um grupo com menos de 
oito pessoas. Os Museus do Vaticano são uma das mais ricas e admiradas coleções 
de arte do mundo: exibem cerca de 20.000 obras de arte. 
Acompanhados de nosso guia profissional vamos entrar nos museus através da 
entrada exclusiva de nossos parceiros oficiais, sem ficar preso nas filas extremamente 
longas. Você poderá admirar algumas das mais impressionantes obras de arte 
renascentistas: a Sala de Tapeçarias, a luxuosa Sala dos Mapas, as impressionantes 
salas de Rafael e a mundialmente famosa Capela Sistina. E depois, através de um 
acesso exclusivo você chegará a Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo. 
Nossos guias irão fornecer fones de ouvido e um receptor, assim você pode aproveitar 
ao máximo o passeio sem se perder. 
 
149,00€ por pessoa 
137,00€ para crianças 6-18 anos 
0-5 anos Grátis 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
Salões de Raphael  
Capela Sistina 
Basílica de São Pedro  
 
Inclui 
Transporte 
Bilhetes da entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas  
Todos os dias às 10:00 h. e às 14:00 h. exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
 
 
Pick Up 



 
 

A partir de 45 minutos antes da hora de saída do passeio 
 
Idiomas 
Monolíngue Inglés todos os dias 
Espanhol, Português, Francês e Alemãogarantidos com min. 4 pessoas 
 
Notas: 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano. 

 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área do Vaticano 
 
 
3L AM-PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 

 
Fones de ouvido para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Prime: Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro 
 
Aproveite o nosso serviço VIP exclusivo para conhecer os Museus do Vaticano. 
Você chegará a área do Vaticano e se juntará a um grupo com menos de oito 
pessoas. Os Museus do Vaticano são uma das mais ricas e admiradas coleções de 
arte do mundo: exibem cerca de 20.000 obras de arte. 
Acompanhados de nosso guia profissional vamos entrar nos museus através da 
entrada exclusiva de nossos parceiros oficiais, sem ficar preso nas filas extremamente 
longas. Você poderá admirar algumas das mais impressionantes obras de arte 
renascentistas: a Sala de Tapeçarias, a luxuosa Sala dos Mapas, as impressionantes 
salas de Rafael e a mundialmente famosa Capela Sistina. E depois, através de um 
acesso exclusivo você chegará a Basílica de São Pedro: a maior igreja do mundo. 
Nossos guias irão fornecer fones de ouvido e um receptor, assim você pode aproveitar 
ao máximo o passeio sem se perder. 
 
105,00€ por pessoa 
100,00€ para crianças 6-18 anos 
0-5 anos Grátis 
 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
Salões de Raphael 
Capela Sistina 
Basílica de São Pedro 
 
Inclui 
Bilhetes da entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas  



 
 

Todos os dias às 10:00 h. e às 14:00 h. exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 

Idiomas 
Monolíngue Inglés todos os dias 
Espanhol, Português, Francês e Alemãogarantidos com min. 4 pessoas 
 
 
 
Ponto de Encontro B 
15 minutos antes da saída em Piazza del Risorgimento no centro da praça ao 
Cafeteria L'Ottagono - Procure por nossa equipe com a logo rosa I Love Rome 
 
 
Notas: 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano. 

 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área do Vaticano 
  



 
 

3T AM  

 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 

 
Primeiro Acesso exclusivo - Capela Sistina e Museus do Vaticano e São Pedro 
por conta própria 
 
 
A 54ª galeria dos Museus do Vaticano é a famosa Capela Sistina. Concluída por volta 
de 1483, a Capela Sistina é sem dúvida um dos espaços sagrados e mais admirados 
do mundo: ainda usada para fins religiosos, como o conclave papal, o processo pelo 
qual um novo papa é escolhido. Os impressionantes afrescos são lendários: O Juízo 
Final de Michelangelo é mundialmente famoso e até apareceu em um filme – Anjos e 
Demônios de Dan Brown. Sendo uma joia, a Capela Sistina acaba sendo a área mais 
visitada dos Museus do Vaticano: é quase impossível acessá-la quando está 
praticamente vazia. Quase, nós dissemos. Porque com a nossa entrada você tem 
acesso privilegiado e entra na Capela antes de qualquer outra pessoa e antes do 
público. E, como o bilhete de entrada não tem limite de tempo, você terá o dia todo 
para explorar o restante dos museus, no seu próprio ritmo. Encontre-nos no meeting 
point na área do Vaticano e conheça nossos assistentes: eles permitirão que você pule 
a fila através da entrada exclusiva por sermos parceiros oficiais, você entrará nos 
corredores vazios e finalmente verá a História 
de Moisés e de Jesus e o juízo final de Michelangelo. Para uma experiência mais 
imersiva, escolha a opção incluindo um mapa dos Museus, um áudio-guia completo 
gravado em 10 idiomas diferentes e uma lembrança especial: o DVD Arte e Fé com 
uma descrição completa da Cidade do Vaticano. Se você sonha em ver a Capela 
Sistina em uma atmosfera íntima, você não pode perder este passeio! 
 
53,00€ por pessoa 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
Capela Sistina 
 
Inclui 
Bilhetes de primeiro acesso sem fila 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:20 h. exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 

Ponto de Encontro E 
7:15 h. Viale Vaticano, 100 às escadas perto do Caffè Vaticano, lado oposto dos 
Museus do Vaticano 
 
O tour termina nos Museus do Vaticano 
 Notas: 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano 



 
 

3E AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 

 
Primeiro Acesso exclusivo - Capela Sistina e Museus do Vaticano e São Pedro 
por conta própria 
 
 
A 54ª galeria dos Museus do Vaticano é a famosa Capela Sistina. Concluída por volta 
de 1483, a Capela Sistina é sem dúvida um dos espaços sagrados e mais admirados 
do mundo: ainda usada para fins religiosos, como o conclave papal, o processo pelo 
qual um novo papa é escolhido. Os impressionantes afrescos são lendários: O Juízo 
Final de Michelangelo é mundialmente famoso e até apareceu em um filme – Anjos e 
Demônios de Dan Brown. Sendo uma joia, a Capela Sistina acaba sendo a área mais 
visitada dos Museus do Vaticano: é quase impossível acessá-la quando está 
praticamente vazia. Quase, nós dissemos. Porque com a nossa entrada você tem 
acesso privilegiado e entra na Capela antes de qualquer outra pessoa e antes do 
público. E, como o bilhete de entrada não tem limite de tempo, você terá o dia todo 
para explorar o restante dos museus, no seu próprio ritmo. Encontre-nos no meeting 
point na área do Vaticano e conheça nossos assistentes: eles permitirão que você pule 
a fila através da entrada exclusiva por sermos parceiros oficiais, você entrará nos 
corredores vazios e finalmente verá a História 
de Moisés e de Jesus e o juízo final de Michelangelo. Para uma experiência mais 
imersiva, escolha a opção incluindo um mapa dos Museus, um áudio-guia completo 
gravado em 10 idiomas diferentes e uma lembrança especial: o DVD Arte e Fé com 
uma descrição completa da Cidade do Vaticano. Se você sonha em ver a Capela 
Sistina em uma atmosfera íntima, você não pode perder este passeio! 
 
65,00€ por pessoa 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
Capela Sistina  
 
Inclui 
Bilhetes de entrada com prioridade sem fila 
Mapa dos Museus do Vaticano 
Áudio-guia com 400 pontos de interesse disponível em 10 idiomas 
DVD Arte e Fé (Eng, Spa, Por, Deu, Fra) 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:20 h. exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

                                                                                           
 
Ponto de Encontro E 
7:15 h. Viale Vaticano, 100 às escadas perto do Caffè Vaticano, lado oposto dos 
Museus do Vaticano 
 
Idiomas 
Áudio-guia multilíngue (Ita/Eng/Spa/Deu/Fra/Por/Rus/Kor/Zho/Jap) 



 
 

 
 
O tour termina nos Museus do Vaticano 
 
Notas: 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano. 

 
 
 
 
 

3AL AM-PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 

 
Prime: Vaticano ao seu alcance 
 
Roma tem muito a oferecer: as surpreendentes praças, as impressionantes fontes, as 
igrejas e as áreas arqueológicas. Com uma quantidade tão grande de coisas 
interessantes para fazer e lugares para ver, economizar tempo é crucial. Para ver os 
Museus do Vaticano sem esperar na fila por horas. Escolha nosso serviço de acesso 
privilegiado que está disponível de manhã e à tarde, e permite que você pule a fila. Vá 
até nosso ponto de encontro e usufrua de um serviço de boasvindas com Wi-Fi 
gratuito. Acesse aos Museus do Vaticano através da entrada exclusiva como parceiros 
oficiais e, uma vez dentro, sintase à vontade para explorar por conta própria as 
cinquenta e quatro galerias. A antiga coleção de arte é enorme: estátuas romanas e 
gregas, uma vasta coleção etrusca, muitos artefatos do Egito Antigo e uma incrível 
galeria de fotos: a Pinacoteca Vaticana inclui obras de gênios da arte como Leonardo 
Da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Rafael e Giotto. Se você gosta de arte 
contemporânea e moderna, visite a coleção de Arte Religiosa Moderna, que abriga 
pinturas e esculturas de Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Vincent van Gogh, Paul 
Gauguin, Marc Chagall, Paul Klee, Salvador Dalí ou Pablo Picasso. E claro, não 
poderia ficar de fora as salas de Rafael e pela Capela Sistina, duas das atrações mais 
populares dentro dos museus. 
 
43,00€ por pessoa 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
 
Inclui  
Bilhetes de entrada diário sem fila  
 
Saídas 
Todos os dias às 10:00 h, às 14:00 h.. exceto domingos e feriados religiosos  
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Ponto de Encontro B 



 
 

15 minutos antes da saída em Piazza del Risorgimento no centro da praça ao 
Cafeteria L'Ottagono - Procure por nossa equipe com a logo rosa I Love Rome 
 
 
 
O tour termina nos Museus do Vaticano 
  



 
 

3 AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
 
Não apenas o complexo dos Museus do Vaticano compõe o maior museu do mundo, 
mas é também um dos mais visitados do mundo, com mais de 6 milhões de visitantes 
em 2018. Depois de conhecer seu guia em nosso ponto de encontro, 
você receberá os fones de ouvido e poderá acessar a entrada do Museu do Vaticano, 
em um grupo de no máximo 30 pessoas. Com a entrada mais rápida através da área 
exclusiva dos parceiros oficiais, você não terá o stress de ficar na fila. Caminhará 
pelas galerias, visitando todos os pontos principais dos quais ouviu falar, como a Sala 
dos Mapas, a Sala de Tapeçarias e os Cômodos Borgia. O guia lhe contará tudo sobre 
as Salas de Rafael e seus excepcionais afrescos, incluindo a Escola de Atenas, e o 
levará até a Capela Sistina, cujo teto é uma das obras-primas da Alta Renascença. O 
tour não poderia estar completo sem uma visita à Basílica de São Pedro, que não é 
apenas a maior igreja do mundo, mas que contém várias obras de arte: pense no 
dossel projetado por 
Gian Lorenzo Bernini ou de Michelangelo. E para completar, contemple a majestosa 
Praça de São Pedro, o espaço aberto que fica diante da Basílica, redesenhado por 
Gian Lorenzo Bernini e sendo uma obra-prima arquitetônica da época barroca. 
 
81,00€ por pessoa 
64,80€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Museus do Vaticano  
Salões de Raphael  
Capela Sistina 
Basílica de São Pedro (visita interior, exceto quartas-feiras que será substituída pela 
Biblioteca do Vaticano) 
 
Inclui  
Transporte 
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Todos os dias às 8:30 h. exceto domingos e feriados religiosas 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Pick Up  
Desde às 7:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 



 
 

Idiomas 
Monolíngue - Inglês,  
Monolíngue - Espanho Segunda Feira, sexta feira e  Sábados 
Alemão, Portugués e Francês  Segunda Feira, sexta feira e  Sábados 
Notas: 
 

• Tour de Quarta-feira de manhã - 8:30, devido a audiência papal, vamos 
substituir o tour da Basílica de São Pedro pela Biblioteca do Vaticano. 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano. 

 
 
O tour dura 3 horas e 30 minutos aprox. e termina na área do Vaticano 
 
 
3C AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
 
Não apenas o complexo dos Museus do Vaticano compõe o maior museu do mundo, 
mas é também um dos mais visitados do mundo, com mais de 6 milhões de visitantes 
em 2018. Depois de conhecer seu guia em nosso ponto de encontro, 
você receberá os fones de ouvido e poderá acessar a entrada do Museu do Vaticano, 
em um grupo de no máximo 30 pessoas. Com a entrada mais rápida através da área 
exclusiva dos parceiros oficiais, você não terá o stress de ficar na fila. Caminhará 
pelas galerias, visitando todos os pontos principais dos quais ouviu falar, como a Sala 
dos Mapas, a Sala de Tapeçarias e os Cômodos Borgia. O guia lhe contará tudo sobre 
as Salas de Rafael e seus excepcionais afrescos, incluindo a Escola de Atenas, e o 
levará até a Capela Sistina, cujo teto é uma das obras-primas da Alta Renascença. O 
tour não poderia estar completo sem uma visita à Basílica de São Pedro, que não é 
apenas a maior igreja do mundo, mas que contém várias obras de arte: pense no 
dossel projetado por 
Gian Lorenzo Bernini ou de Michelangelo. E para completar, contemple a majestosa 
Praça de São Pedro, o espaço aberto que fica diante da Basílica, redesenhado por 
Gian Lorenzo Bernini e sendo uma obra-prima arquitetônica da época barroca. 
 
65,00€ por pessoa 
52,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Museus do Vaticano  
Salões de Raphael  
Capela Sistina  
Basílica de São Pedro (visita interior, exceto quartas-feiras nas saídas das 8:30 h. que 
será substituída pela Biblioteca do Vaticano) 
 
 



 
 

Inclui  
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Todos os dias às 8:30 h. exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Ponto de Encontro B 
8:15 h. e Piazza del Risorgimento no centro da praça ao Cafeteria L'Ottagono - 
Procure por nossa equipe com a logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
8:30 h. 
 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês,  
Monolíngue - Espanho Segunda Feira, sexta feira e  Sábados 
Alemão, Portugués e Francês  Segunda Feira, sexta feira e  Sábados 
 
Notas: 
 

• Tour de Quarta-feira de manhã - 8:30, devido a audiência papal, vamos 
substituir o tour da Basílica de São Pedro pela Biblioteca do Vaticano. 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano. 

 
  
O tour dura 3 horas e 30 minutos aprox. e termina na área do Vaticano 
 
3B PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
 
 
Não há necessidade de acordar cedo para ver os Museus do Vaticano em todo o seu 
esplendor: juntese a nós neste tour sem estresse pela tarde. Ingressar em nosso tour 
é fácil: escolha a nossa opção de pick-up e espere por nós no seu hotel central  Nosso 
guia profissional estará à sua espera: você receberá fones de ouvido e um receptor. O 
acesso aos museus será através da entrada exclusiva como parceiros oficiais do 
Vaticano. Em um grupo de até 30 pessoas, você verá o que há de melhor na coleção 
de obras de arte do Vaticano: a Sala das Tapeçarias, 
exibindo tapeçarias desenhadas pelo genial artista Raffaello Sanzio e realizada pelos 



 
 

fabricantes belgas de tapeçaria, a luxuosa Sala dos Mapas Geográficos, a 
deslumbrante Capela Sistina, com seu famoso teto com afrescos e os Cômodos 
Borgia. Você também terá a oportunidade de visitar a Basílica de São Pedro e acessá-
la por uma entrada interna exclusiva, ignorando as filas incrivelmente longas que 
geralmente lotam a Praça de São Pedro. Você ficará surpreso com esta majestosa 
igreja: sua cúpula é a mais alta do mundo e a praça em frente a ela é uma exibição 
perfeita do estilo barroco extravagante que caracteriza muitas igrejas romanas. Os 
interiores, ricamente decorados com ouro e mármore, são enriquecidos com obras de 
arte tão belas como Pietà de Michelangelo, uma das maiores obras-primas do mundo. 
Encha seus olhos com o máximo de arte possível: o passeio dura 3 horas, para que 
você possa sair a tempo de tomar um aperitivo clássico ao entardecer. 
 
78,00€ por pessoa 
62,40€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
Capela Sistina 
Basílica de São Pedro 
 
Inclui  
Transporte 
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
às 14:30 h.  Seixa feria y Sábados exceto feriados religiosos 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Pick Up  
Desde às 13:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês e Espanhol  
 
 
Notas: 
 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano 

 
 
 
 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área do Vaticano 
 
 
  



 
 

3C PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARCEIROS 
 SEM FILA! 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  
 
 
Não há necessidade de acordar cedo para ver os Museus do Vaticano em todo o seu 
esplendor: juntese a nós neste tour sem estresse pela tarde em nosso ponto de 
encontro na área do Vaticano. Nosso guia profissional estará à sua espera: você 
receberá fones de ouvido e um receptor. O acesso aos museus será através da 
entrada exclusiva como parceiros oficiais do Vaticano. Em um grupo de até 30 
pessoas, você verá o que há de melhor na coleção de obras de arte do Vaticano: a 
Sala das Tapeçarias, 
exibindo tapeçarias desenhadas pelo genial artista Raffaello Sanzio e realizada pelos 
fabricantes belgas de tapeçaria, a luxuosa Sala dos Mapas Geográficos, a 
deslumbrante Capela Sistina, com seu famoso teto com afrescos e os Cômodos 
Borgia. Você também terá a oportunidade de visitar a Basílica de São Pedro e acessá-
la por uma entrada interna exclusiva, ignorando as filas incrivelmente longas que 
geralmente lotam a Praça de São Pedro. Você ficará surpreso com esta majestosa 
igreja: sua cúpula é a mais alta do mundo e a praça em frente a ela é uma exibição 
perfeita do estilo barroco extravagante que caracteriza muitas igrejas romanas. Os 
interiores, ricamente decorados com ouro e mármore, são enriquecidos com obras de 
arte tão belas como Pietà de Michelangelo, uma das maiores obras-primas do mundo. 
Encha seus olhos com o máximo de arte possível: o passeio dura 3 horas, para que 
você possa sair a tempo de tomar um aperitivo clássico ao entardecer. 
 
62,00€ por pessoa 
49,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Museus do Vaticano 
Capela Sistina 
Basílica de São Pedro 
 
Inclui 
Bilhetes de entrada sem fila 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
às 14:30 h.  Seixa feria y Sábados exceto feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Ponto de Encontro B 
14:15 h. Piazza del Risorgimento no centro da praça ao Cafeteria L'Ottagono - Procure 
por nossa equipe com a logo rosa I Love Rome 



 
 

 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês e Espanhol  
 
 
 
Notas: 
 

• A Basílica de São Pedro é um local de culto ativo e pode ser fechado sem 
aviso prévio devido a eventos religiosos. Nesse caso, o tour da Basílica será 
substituído por uma visita à Biblioteca do Vaticano 

 
 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina na área do Vaticano 
  



 
 

 
Combo Fim de Semana 
 
Aproveite seu fim de semana em Roma combinando os dois tours seguintes as sextas-
feiras e aos sábados! 
  
3C AM + 2C AM 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino 
 
105,00€ por pessoa 
84,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Almoço não incluído 
 
Saídas 
Tour 3C AM Sextas-feiras 
Tour 2C AM Sábados 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 

Ponto de Encontro 
Para os pontos de encontro confira o tour 3C AM e o tour 2C AM 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol  
 
 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
 
3 AM + 2 PM 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino 
 
177,00€ por pessoa 
141,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Almoço incluído 
 
Saídas 
Todos os dias exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês  



 
 

Espanhol sexta feria e Sábados 
Francês, Portugués e Alemão sexta feria e Sábados 
 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
 
3C AM + 2B PM 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino 
 
101,00€ por pessoa 
80,80€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Almoço não incluído 
 
Saídas 
Todos os dias exceto domingos e feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 
Idiomas 
Monolíngue - Inglês  
Espanhol sexta feria e Sábados 
Francês, Portugués e Alemão sexta feria e Sábados 
 
 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
 
3 AM + 4 PM 
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro + Basílicas e 
Catacumbas - Os Subterrâneos Secretos 
 
165,00€ por pessoa 
132,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Almoço incluído 
 
Saídas 
Sextas-feiras e Sábados exceto feriados religiosos 
 
Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

Idiomas 
Inglês, Espanhol, Francês e Alemão 
 



 
 

Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
 
2C AM + 3C PM 

 Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino 
+ Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro  

105,00€ por pessoa 
84,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Almoço não incluído 
 
Saídas 
Sábado e Domingo  

Não Opera 
1Novembro, 8,25,26 Dezembro, 1,6 Janeiro, 11 fevereiro, 19 Março,5,Abril, 1 Maio, 29 
Junho, 15 Agosto e feriados religiosos 

 

Idiomas 
Inglês, Espanhol  
 

 
 

Ponto de Encontro 
Para os pontos de encontro confira o tour 2C AM o  tour 3C PM   
 
 
 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado  



 
 

No coração de Roma  
As obras primas de Roma em meio dia 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
4 PM 
 SEM FILA! 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Basílicas e Catacumbas – os subterrâneos secretos 
 
As igrejas de Roma estão entre as mais belas e antigas do mundo ocidental: passe a 
tarde descobrindo algumas delas nesta visita guiada. Aguarde nosso motorista buscá-
lo em seu hotel central, chaga ao nosso ponto de encontro, onde seu guia lhe 
fornecerá um receptor de áudio e fones de ouvido. Você visitará Santa Maria 
Maggiore, a Basílica foi construída no cume do Monte Esquilino: sua arquitetura 
original era clássica, talvez para transmitir a ideia de que o lugar representava o antigo 
Império, bem como a Roma cristã. Apesar de vários projetos de construção e danos 
adicionais, a basílica mantém o interior de sua estrutura original do 442 d.C. 
Conhecerá San Giovanni in Laterano: a basílica mais antiga do Ocidente, bem como a 
mais importante basílica papal. Ergue-se sobre as ruínas do império militar romano 
estabelecido em 193 d.C. que mais tarde foi convertido em um local de culto e sofreu 
vários danos devido a terremotos e incêndios. Nas proximidades, a Escada Santa 
composta por 28 degraus de mármore branco protegidos por uma moldura de degraus 
de madeira. Segundo a tradição católica, eles são os degraus que levaram até o alto 
do pretório de Pôncio Pilatos em Jerusalém, na qual Jesus pisou durante o seu 
julgamento durante a Paixão. As Catacumbas de São Calisto merecem uma visita: 
esses locais subterrâneos, fora dos muros da cidade, foram esculpidos em tufo, uma 
rocha vulcânica suave. Mais de cinquenta mártires e papas foram enterrados neste 
imenso cemitério. 
 
67,00€ por pessoa 
53,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Basílica de São João de Latrão (visita interior) 
Escada Santas  
Catacumbas de S. Callisto (visita interior, quando fechadas serão substituídas pelas 
Catacumbas de Santa Domitilla) 
Basílica de Santa Maria Maior (visita interior) 
 
Inclui  
Transporte 
Bilhetes de entrada para as Catacumbas 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Sextas-feiras e Sábados às 14:00 h. exceto feriados religiosos (Baixa Temporada 
01/11/2020-31/03/2021 e 01/11/2021 – 31/03/2022) 
Sextas-feiras e Sábados às 14:30 h. exceto feriados religiosos (Alta Temporada 



 
 

01/04/2020-30/10/2020 e 01/04/2021 – 31/10/2021) 
 
 
Não Opera 
Tba 
 
 
Pick Up 
Desde às 13:00 h. dos hotéis localizados no centro da cidade(Baixa Temporada 
01/11/2020-31/03/2021 e 01/11/2021 – 31/03/2022) 
Desde às 13:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade(Alta Temporada 
01/04/2020-30/10/2020 e 01/04/2021 – 31/10/2021) 
 
 
Idiomas 
Inglês e, Espanhol , Alemão e Francês 
 
Notas: 

• No caso de um evento de culto em S. Calisto, visitaremos as Catacumbas de 
S. Domitilla. 

• A Escada Santa é uma área sagrada, vamos visitá-la por fora. Não são é 
permitido a entrada nas igrejas com camisetas sem manga, shorts ou mini 
saia/vestidos curtos. 

 
 
 
O tour dura 3 horas aprox. e termina no ponto de encontro S 
  



 
 

4M PM 
 SEM FILA! 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Basílicas e Catacumbas – os subterrâneos secretos 
 
As igrejas de Roma estão entre as mais belas e antigas do mundo ocidental: passe a 
tarde descobrindo algumas delas nesta visita guiada. Aguarde nosso motorista buscá-
lo em seu hotel central ou vá direto ao o nosso ponto de encontro, onde seu guia lhe 
fornecerá um receptor de áudio e fones de ouvido. Você visitará Santa Maria 
Maggiore, a Basílica foi construída no cume do Monte Esquilino: sua arquitetura 
original era clássica, talvez para transmitir a ideia de que o lugar representava o antigo 
Império, bem como a Roma cristã. Apesar de vários projetos de construção e danos 
adicionais, a basílica mantém o interior de sua estrutura original do 442 d.C. 
Conhecerá San Giovanni in Laterano: a basílica mais antiga do Ocidente, bem como a 
mais importante basílica papal. Ergue-se sobre as ruínas do império militar romano 
estabelecido em 193 d.C. que mais tarde foi convertido em um local de culto e sofreu 
vários danos devido a terremotos e incêndios. Nas proximidades, a Escada Santa 
composta por 28 degraus de mármore branco protegidos por uma moldura de degraus 
de madeira. Segundo a tradição católica, eles são os degraus que levaram até o alto 
do pretório de Pôncio Pilatos em Jerusalém, na qual Jesus pisou durante o seu 
julgamento durante a Paixão. As Catacumbas de São Calisto merecem uma visita: 
esses locais subterrâneos, fora dos muros da cidade, foram esculpidos em tufo, uma 
rocha vulcânica suave. Mais de cinquenta mártires e papas foram enterrados neste 
imenso cemitério. 
 
50,00€ por pessoa 
40,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Basílica de São João de Latrão (visita interior) 
Escada Santas  
Catacumbas de S. Callisto (visita interior, quando fechadas serão substituídas pelas 
Catacumbas de Santa Domitilla) 
Basílica de Santa Maria Maior (visita interior) 
 
Inclui  
Bilhetes de entrada para as Catacumbas 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saídas 
Sextas-feiras e Sábados às 14:00 h. exceto feriados religiosos (Baixa Temporada 
01/11/2020-31/03/2021 e 01/11/2021 – 31/03/2022) 
Sextas-feiras e Sábados às 14:30 h. exceto feriados religiosos (Alta Temporada 
01/04/2020-30/10/2020 e 01/04/2021 – 31/10/2021) 
 
Não Opera 
Tba 
 
Ponto de Encontro T 



 
 

15 minutos antes da hora de saída do passeio em Via Carlo Alberto, 3 em frente ao 
hotel Mecenate Palace 
 
Idiomas 
Inglês e, Espanhol , Alemão e Francês 
 
Notas: 

• No caso de um evento de culto em S. Calisto, visitaremos as Catacumbas de 
S. Domitilla. 

• A Escada Santa é uma área sagrada, vamos visitá-la por fora. Não são é 
permitido a entrada nas igrejas com camisetas sem manga, shorts ou mini 
saia/vestidos curtos. 

 
O tour dura 3 horas aprox. e termina no ponto de encontro S 
 
  



 
 

Encontro com o Papa 
Uma experiência espiritual inesquecível 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
11 AM 
 SERVIÇO DE RESERVA 

 
Audiência Papal com o Papa Francisco no Vaticano 
 
 
Roma oferece a oportunidade única de viver uma experiência imersiva nas tradições 
católicas, vendo o próprio Papa Francisco durante a audiência papal às quartas-feiras: 
um ponto de contato muito intenso entre o Papa e os fiéis vindos dos quatro cantos do 
mundo. O Papa Francisco e os Cardeais passarão pela multidão, alcançando seu 
palco, cumprimentando e abençoando pessoas em diferentes idiomas, com hinos e 
homilias, e você poderá participar deste evento especial. Adquira seus ingressos pré-
agendados para ter a chance de sentar-se o mais próximo possível do Papa, você terá 
o apoio de um guia local especializado e um dispositivo de áudio, é imprescindível ser 
pontual neste evento tão movimentado e solicitado. A audiência pode ser celebrada na 
majestosa Praça de São Pedro ou na sala Nervi Hall, de acordo com a programação 
do Vaticano: no caso da primeira, você alcançará a Praça caminhando em uma das 
áreas mais bonitas da cidade, passando pelo monumental Castel Sant’Angelo e a o l 
ongo d a Via Della Conciliazione. Você passará pelos pontos de verificação de 
segurança na Cidade do Vaticano acompanhados por nosso guia profissional, que 
também irá sugerir onde sentar e terá prazer em ajudar a facilitar sua chegada, apesar 
da multidão. A audiência terminará em torno das 11: 30/11: 45: em seguida você 
encontrará nosso guia novamente, na Via Della Conciliazione 48, para devolver o 
dispositivo de áudio. 
 
35,00€ por pessoa 
28,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Audiência Papal no Vaticano 
 
Inclui 
Bilhetes para o acesso a Audiência Papal* 
Guia profissional 
Fones de ouvido** 
 
Saídas 
Quartas-feiras às 7:30 h. de acordo com os programas do Santo Padre 
 
Ponto de Encontro B 
7:15 h. Piazza del Risorgimento no centro da praça ao Cafeteria L'Ottagono - Procure 
por nossa equipe com a logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol, Alemão 
 
 
 
Notas: 



 
 

• Os ingressos para o público são gratuitos, mas gostaríamos de destacar que é 
obrigatório reservar ingressos com pelo menos dois meses de antecedência. 
Com nossos tour, você não precisa fazer a reserva: o preço inclui o serviço de 
reserva, a confirmação e o guia profissional. Os lugares na Praça de São 
Pedro não são garantidos, pois os assentos não podem ser reservados. 

• Em caso de perda dos dispositivos de áudio, será aplicada uma taxa adicional 
de 80,00 € net por aparelho. 

 
 
O tour termina após 5 horas aproximadamente e termina em Via della Conciliazione, 
48 
 
O encontro na Via della Conciliazione, 48 è obrigatório  



 
 

Roma Iluminada 
A maneira perfeita de familiariza-se com a cidade eterna 
#UnescoJewelsOfItaly 

8 PM 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 
 ROMA E FILMES  

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Roma a noite 
 
À noite, Roma se transforma em um dos lugares mais românticos de todos os tempos: 
juntese a nós neste passeio combinado de ônibus e caminhadas sob o luar! Em um 
grupo de no máximo 30 pessoas acompanhados de nosso guia qualificado, vamos 
caminhar pelo impressionante centro da cidade de Roma. Iniciaremos na Fontana di 
Trevi, não deixe de jogar uma moeda na água, de costas, por cima 
do ombro para ter certeza que retornará a Roma. Nossa caminhada continua em 
direção a Piazza Della Rotonda onde é possível admirar o majestoso Pantheon – o 
antigo templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido em igreja: este é o único 
templo romano que permaneceu intocado através dos séculos. Seguiremos até a 
Piazza Navona, com a fonte dos quatro rios projetada por Bernini: a lenda diz que o 
autor posicionou a personificação do Rio da Prata como se estivesse temendo a 
fachada da igreja à frente, construída por seu rival Borromini. Nosso passeio noturno 
ficará ainda mais espetacular quando subimos em nosso ônibus. Passaremos perto do 
Castel Sant’Angelo, originalmente construído para ser o mausoléu do imperador 
Adriano e depois transformado pelos papas em uma fortaleza segura graças à 
construção de um corredor fortificado que conecta ao Vaticano veremos a beleza da 
majestosa a cúpula iluminada da Basílica de São Pedro e o charme romântico da 
pequena Ilha Tiberina; nós cruzaremos o rio Tibre para chegar à Boca da Verdade, 
que se tornou uma lenda após o lançamento do clássico filme A Princesa e o Plebeu. 
O percurso de ônibus continua passando pelo Circo Máximo e a Colina Palatina e 
termina no símbolo de Roma: O Coliseu 
 
57,00€ por pessoa  
45,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Fonte de Trevi 
Pantheon 
Praça Navona 
Castel Sant' Angelo (externo) 
St. Peter’s Dome and Square (externo) 
A boca da verdade 
Ilha Tiberina 
Circo Massimo 
Palatino 
Coliseu (externo) 
 
Inclui  
Transporte 
Guia profissional 
Fones de ouvido 



 
 

 
Saídas 
Sexta e sábado às 20:45 h. (Alta temporada de 1º de abril a 31 de outubro) 
Sexta e sábado às 20:00 h. (Baixa temporada de 1 de novembro a 31 de março) 
 
 
Não Opera 
24/25/26/31 de dezembro, 1º de janeiro 
 
Idiomas 
Inglês  
 
Meeting Point R 
15 minutos antes da saida do tour esquina da Via del Traforo (perto do numero 148) e 
Largo del Tritone, do outro lado da calçada frente à loja de noivas 
 
O tour dura 2 horas aprox. e termina na área do Coliseu 
 
 
  



 
 

9 PM 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Roma a noite 
 
À noite, Roma se transforma em um dos lugares mais românticos de todos os tempos: 
junte-se a nós neste passeio combinado de ônibus e caminhadas sob o luar! Espere 
relaxado em seu hotel central, nós vamos buscá-loe leválo para um típico restaurante 
e desfrutar de uma boa refeição no centro de Roma Em um grupo de no máximo 30 
pessoas acompanhados de nosso guia qualificado, vamos caminhar pelo 
impressionante centro da cidade de Roma. Iniciaremos na Fontana di Trevi, não deixe 
de jogar uma moeda na água, de costas, por cima 
do ombro para ter certeza que retornará a Roma. Nossa caminhada continua em 
direção a Piazza Della Rotonda onde é possível admirar o majestoso Pantheon – o 
antigo templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido em igreja: este é o único 
templo romano que permaneceu intocado através dos séculos. Seguiremos até a 
Piazza Navona, com a fonte dos quatro rios projetada por Bernini: a lenda diz que o 
autor posicionou a personificação do Rio da Prata como se estivesse temendo a 
fachada da igreja à frente, construída por seu rival Borromini. Nosso passeio noturno 
ficará ainda mais espetacular quando subimos em nosso ônibus. Passaremos perto do 
Castel Sant’Angelo, originalmente construído para ser o mausoléu do imperador 
Adriano e depois transformado pelos papas em uma fortaleza segura graças à 
construção de um corredor fortificado que conecta ao Vaticano veremos a beleza da 
majestosa a cúpula iluminada da Basílica de São Pedro e o charme romântico da 
pequena Ilha Tiberina; nós cruzaremos o rio Tibre para chegar à Boca da Verdade, 
que se tornou uma lenda após o lançamento do clássico filme A Princesa e o Plebeu. 
O percurso de ônibus continua passando pelo Circo Máximo e a Colina Palatina e 
termina no símbolo de Roma: O Coliseu 
 
 
103,00€ por pessoa 
82,40€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Fonte de Trevi 
Pantheon 
Praça Navona 
Castel Sant' Angelo (externo) 
St. Peter’s Dome and Square (externo) 
A boca da verdade 
Ilha Tiberina 
Circo Massimo 
Palatino 
Coliseu (externo) 
 
Inclui  
Transporte 
Guia profissional 
Jantar típico na área da Fonte de Trevi 
Fones de ouvido 

javascript:void(0)


 
 

 
Saídas 
Seixa e Sabados às 19:15  (alta temporada desde 1 abril até 31 de outubro) 
Sextas e domingos às 18h45 (baixa temporada desdde 1 novembro até 31 de março) 
 
Não Opera 
24/25/26/31 de dezembro, 1º de janeiro e 14 de fevereiro 
 
Pick Up  
Desde 40/45 minutos antes da saida do tour  dos hotéis localizados no centro da 
cidade 
 
 
Idiomas 
Inglês  
 
O tour dura 4 horas aprox. e termina na área do Coliseu 
  



 
 

M10 PM 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 10 PESSOAS 

 
 
Jantar de luxo com harmonização de vinhos na área do Panteão 
 
Depois de um dia longo e movimentado em Roma, com um grupo de no máximo 10 
pessoas em uma localização exclusiva na área do Panteão, nosso gourmand local 
será o seu guia esta noite. Encontre o grupo em nosso ponto de encontro na Piazza 
Della Minerva e mbaixo d o o belisco, e conheça este restaurante elegante e de gestão 
familiar que reservamos para você, onde os proprietários o receberão de braços 
abertos. Este lugar vai te surpreender, além de oferecer comidas deliciosas, também 
possui uma prestigiada adega histórica, construída durante os tempos antigos e 
descoberta durante uma reforma. Foi só nessa ocasião que uma majestosa estrutura 
romana foi identificada no porão: inteiramente feita de blocos quadrados e incorporada 
no edifício do século XVI que fica logo acima. Aqui faremos nosso aperitivo: uma taça 
de vinho espumante prosecco, acompanhado de um prato tradicional delicioso de 
carnes curadas e queijos de diferentes regiões da Itália, apenas para aguçar seu 
apetite. Em seguida será servido o jantar: um prato tradicional de massa paccheri com 
molho cacio e pepe, seguido por carne ou peixe acompanhado de legumes. Cada 
prato será harmonizado por uma taça de vinho cuidadosamente selecionado pelo 
sommelier do restaurante, e o jantar terminará com uma maravilhosa sobremesa uma 
experiência imersiva na história e na cultura da culinária italiana que você não vai 
esquecer. 
 
108,00€ por pessoa (adulto com mais de 18 anos) 
 
Não adapto para crianças 
 
Onde 
Restaurante elegante perto do Panteão 
 
Inclui 
Aperitivo na adega 
Coordenador Guia gastronômico 
Pequeno grupo (máximo 10 pessoas) para assegurar uma experiência personalizada 
Aperitivo na adega: Prosecco acompanhado de embutidos tradicionais italianos e 
queijos de cabra, tomo e pecorino produzidos pela Lombardia, Piemonte, Toscana e 
outras regiões 
Primeiro prato: Massa “Pasta Paccheri al Cacio e Pepe” 
Segundo prato: Carne ou como alternativa peixe,legumes e queijos 
Sobremesa: Seleção de pequenos docinhos típicos italianos 
 
Saídas 
Todos os dias às 19:00 h. exceto domingos 
 
Não Opera  
Temporada baixa 2020 - 2021: 1 novembro, 23/ 24/25/26/31  dezembro e 1/ 
2/3/4/5/6/7 janeiro 
Temporada Alta 2021: 5,25 Abril, 1 Maio, 2,29 Junho e desde 9 até 31 Agosto 
 
 
Ponto de Encontro G 
18:45 h. Piazza della Minerva perto da estátua do elefante (atrás do Panteão) 
 



 
 

Idiomas 
Inglês 
 
 
O tour dura 2 horas e 30 minutos aprox. e termina no restaurante 
 
 
Cozinha Italiana: Tours com Degustações e Aulas de cozinha 
Para os amantes da gastronomia em grupos pequenos 
 
M8 PM 
 QUE SE FAÇA: CAFÉ E GELADO 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 12 PESSOAS 

 
Tour de degustação - expresso, tiramisù e gelato 
 
 
Todo mundo adora um gelato italiano, uma xícara de café expresso e uma porção 
deliciosa de tiramisù cremoso: não há melhor chance de satisfazer esses desejos do 
que umas férias italianas. Mas, em uma cidade tão grande e cheia como Roma, o risco 
de esbarrar em armadilhas para turistas é grande. Que tal se juntar a nós para este 
delicioso tour? O ponto de encontro é na Piazza della Minerva junto ao Obelisco do 
Elefante obra de Bernini, muito perto do Panteão. Este é um tour de degustação tem 
duração de duas horas e meia a pé. O nosso expert em comida local irá apresentar 
todas as deliciosas iguarias locais, dando informações e respondendo aperguntas. 
Todas as cafeterias e confeitarias que você visitará estão localizadas no centro da 
cidade, esteja pronto para muitas fotos pois o cenário é maravilhoso. Uma degustação 
após a outra, você aprenderá a reconhecer o que é considerado de alta qualidade 
quando se trata de comida italiana: como você pode reconhecer um autêntico gelato 
artesanal de um industrialmente processado? Que ingredientes são necessários para 
preparar um bom tiramisù c aseiro? E o s italianos realmente só bebem cappuccino 
antes do almoço? Você voltará para casa sendo um especialista nesta área! La dolce 
vita, a vida não poderia ficar mais doce do que isso. 
 
54,00€ por pessoa 
33,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Roma centro de cidade  
Cafés e gelaterias 
 
Inclui  
Caminhada (máximo 12 pessoas) 
Guia local experiente em culinária  
Degustação de Café, Gelato e Tiramisù 
 
Saídas 
Temporada Baixa 2020 - 2021: quartas, sábados e domingos às 15:30 
Alta temporada: Todos os dias às às 15:30 h. 
 
Não Opera  
Temporada Baixa: 1 novembro, 8, 24, 25, 26, 31 dezembro e 1 , 6 de janeiro 
Temporada Alta . 4/5/25 Abril, 1 Maio, 2/29 Junho e 14/15 Agosto 



 
 

 
Ponto de Encontro G 
15:15 h. Piazza della Minerva perto da estátua do elefante (atrás do Panteão) 
Idiomas 
Inglês 
 
O tour dura 2 horas e 30 minutos aprox. e termina perto Campo de Fiori 
 
 
M9 AM-PM 
 QUE SE FAÇA: A TRADIÇÃO DA COZINHA ROMANA 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 12 PESSOAS 

 
Rome food Tour 
 
Se você é um gourmand experiente ou apenas um amante da boa comida que deseja 
saber mais sobre a culinária romana e as tradições culinárias italianas, este é o seu 
tour ideal. Junte- se ao nosso expert em gastronomia que irá acompanhar este grupo 
em uma caminhada gastronômica, com um grupo de no máximo 12 pessoas, você irá 
experimentará muitas delícias diferentes! Nos encontraremos no meio da manhã e 
aprecie um agradável passeio pela cidade através de seus mercados tradicionais, 
restaurantes, sorveterias nas áreas de Campo De ‘Fiori, Trastevere e no Gueto Judeu. 
Durante a caminhada vamos experimentar uma fatia do que chamamos pizza bianca, 
bem crocante e recém-assada (a versão romana da focaccia) cortada ao meio e 
recheada com fatias finas de mortadela recém fatiada: um lanche que os locais amam, 
simples tradicional e mais romano do que o Coliseu. Não deixe de experimentar os 
famosos suppli, que nada mais são que bolinho de arroz recheados de queijo 
mozzarella è a comida de rua favorita de todos. Uma deliciosa pasta também estará 
na lista, junto com alguns pratos da tradição judaica romana: o carciofo alla giudia, 
uma alcachofra ao estilo judaico frita que se assemelha a um minúsculo girassol, bem 
como filetto di baccalà, um filé de bacalhau frito. E economize espaço para a 
sobremesa, porque não vamos deixar de tomar uma casquinha de gelato artesanal! 
 
 
Temporad Baixa 2020 - 2021 
82,00€ por pessoa 
58,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Alta temporada 2021-2022 
85,00 € por pessoa 
60,00 € por criança 3- 7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Campo de Fiori 
Bairro Judaico  
Trastevere 
 
Inclui  
Caminhada (máximo 12 pessoas) 
Guia profissional experiente em culinária  
Degustação de pratos típicos 
 
Saídas 



 
 

Todos os dias 
.  
 
Não Opera  
Temporada Bixa: 1 novembro, 8/24/25/26/31 dezembro e 1/6 janeiro 
4/5//25  Abril, 1 Maio, 2/29 Junho e 14 /16 Agosto 
 
Ponto de Encontro H  
15 minutos antes da hora de saida do Tour 
Piazza Farnese, esquina da Via dei Baullari, 106 (Piazza Farnese é a praça com o 
edifício da Embaixada da França e 2 fontes, perto de Campo de Fiori, a praça com o 
mercado) 
 
Idiomas 
Baixa temporada 2020-2021: 
Inglês - Todos os dias ás 10:00, 13:00 e 16:30 
Alemão - segunda, quarta, sexta e sábado às 10:30 e domingos às 16:00 
Espanhol - quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo às 13:30 e sábados às 16:00 
Francês - sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira às 10:30 e sexta-feira às 16:00 
Alta temporada 2021 
Inglês - Todos os dias ás 10:00, às 16:30 e às 18:00 
Alemão - segundas / terças / quintas / sextas às 10:30 
Francês - sábado / domingo, segunda / terça às 10:30 
Espanhol - quintas / sextas / sábado / domingo às 18:30 
 
O tour dura 3 horas e 30 minutos aprox. e termina no bairro de Trastevere 
 
 
M5 AM 
 QUE SE FAÇA: A PASTA CASEIRA 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 8 PESSOAS 

 
Aula de cozinha - inclui a visita ao mercado 
 
A comida é uma das melhores maneiras de entender uma cultura estrangeira. E isso é 
ainda mais verdadeiro para uma cultura em que a comida tem um papel de liderança 
na vida cotidiana, como na italiana. Venha passar uma manhã inteira aprendendo a 
preparar uma refeição italiana nesta aula de cozinha no centro da cidade de Roma. 
Em um grupo de no máximo 8 pessoas, passearemos pelo centro da cidade fazendo 
compras de ingredientes nas lojas e mercados dos moradores locais. Você aprenderá 
tudo sobre ingredientes, tradições e como reconhecer a melhor qualidade. Em 
seguida, guiados pelo nosso chef de cozinha, é hora de ir a um dos locais mais 
especiais onde está nossa cozinha. Use seu avental e prepare-se para pôr a mão na 
massa: hoje você aprenderá como fazer massas partindo do zero e como cozinhar 
outros pratos locais tradicionais, de acordo com a sazonalidade e com a 
disponibilidade de ingredientes. E, como todos merecem um prêmio pelo trabalho duro 
que fizemos, vamos comemorar juntos, deliciando-se com os pratos que preparamos e 
como não poderia faltar bebendo um bom vinho italiano. 
 
113,00€ por pessoa 
  
Onde 
Roma centro de cidade  
Mercado Típico 
 



 
 

Inclui 
Visita a um mercado típico romano  
Aula de cozinha 
Preparação da pasta caseira 
Almoço e bebidas 
 
Saídas 
Todos os dias às 9:30 h. exceto domingos 
 
Ponto de Encontro F  
9:15 h. Largo Argentina em frente da entrada do Teatro Argentina, perto ao 
restaurante Rossopomodoro em Largo di Torre Argentina, 1 
 
Idiomas 
Inglês e Espanhol 
 
O tour dura 5 horas aprox. e termina no final da clase de cozinha 
 
 
 
 
 
 
M11 PM 
 QUE SE FAÇA: A MASSA CASEIRA 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 12 PESSOAS 

 
Aula de Pizza 
 
Dizem que uma fatia de pizza por dia afasta a tristeza, que tal nesta viagem a Itália ter 
a chance de aprender a fazer e assar uma pizza? Junte-se à nossa pequena aula de 
no máximo 12 pessoas no restaurante Thats Amore, a poucos passos da Fontana di 
Trevi. Nos encontraremos lá para essa atividade prática. As crianças vão adorar! 
Nosso chef expert em pizzas irá apresentá-lo à nobre arte de fazer pizza, uma tradição 
bastante séria que requer um processo muito preciso. O chef ensinará o passo a 
passo passando por todas as técnicas e auxiliarão você em todas as etapas. Durante 
esta aula no período da tarde, você aprenderá quais ingredientes são necessários 
para fazer a massa perfeita, como amassá-la e como colocar os ingredientes 
corretamente o qual serão escolhidos por você. Vamos ter a oportunidade de 
experimentar várias receitas com diferentes recheios. Asse a pizza no forno e espere 
que ela se transforme em uma iguaria fina e crocante. Enquanto a pizza está no forno, 
aproveite o seu merecido descanso! Relaxe e mergulhe na experiência única de um 
jantar com pizza italiana. Comece com uma saborosa bruschetta e brinde à boa vida: 
inclui água, vinho ou refrigerante. Prove a pizza que você preparou e descubra se 
você desenvolveu as habilidades de um autêntico pizzaiolo então comemore com uma 
linda sobremesa. 
 
70,00€ por pessoa 
50,00€ para crianças 3-12 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Centro da Cidade 
  
Inclui 



 
 

Aula de culinária 
Jantar (Bruschetta, pizza e sobremesa) 
Água e Vinho ou refresco 
Um rolo como presente 
  
Saidas 
Todos os dias às 17:00 h.  
 
Ponto de Encontro M 
16:45 h. restaurante That's Amore em Via in Arcione, 115 (área de Trevi) 
 
Idiomas 
Inglês 
  
 
 
 
 
 
O tour termina após o jantar realizado no restaurante 
  



 
 

M16 PM 
 QUE SE FAÇA: APRENDA A FAZER O TIRAMISÙ E O SORVETE CASEIRO 
 GRUPO PEQUENO MÍNIMO 2 - MÁXIMO 5 PESSOAS 

 
Aprenda a fazer tiramisú e gelato 
 
Torne-se chef de confeitaria por um dia, e saiba como fazer tiramisu e gelato do zero 
durante suas férias em Roma: essa aula tem duração de duas horas é adequada para 
qualquer idade e até mesmo para intolerantes ao glúten e à lactose. Encontre nosso 
gourmet local confiável em nosso ponto de encontro na área de Campo De ‘Fiori e 
deixe a mágica começar. Em um grupo de 2 a 5 pessoas, você aprenderá tudo sobre 
essa sobremesa adorável: o que comprar, como assar o biscoito champagne, como 
bater com perfeição os ovos com o creme mascarpone. Você vai trabalhar em um 
laboratório apropriado, dentro de uma loja de tiramisu, e um chef de pastelaria 
profissional irá ajudá-lo o tempo todo. Graças à abordagem passo a passo desta aula, 
você realmente compreenderá os segredos e aprenderá todas as técnicas corretas 
necessárias para criar um tiramisu perfeito, cremoso e luxuoso. Durante esta aula de 2 
horas, você também descobrirá a diferença real entre sorvete e gelato, aprenderá a 
fazer sorbet, um delicioso gelato de frutas à base de água  e, claro, haverá muitas 
degustações durante toda a aula, então não venha com o estômago cheio! Depois, 
você receberá as receitas, para que possa mostrar suas habilidades quando voltar 
para casa. 
 
68,00€ por pessoa 
 
Onde 
Campo de Fiori 
 
Inclui 
Guia local culinaria 
Classe de 2 horas de tiramisu e gelato com degustação 
 
Saídas 
Todos os dias às 16:00 h. 
 
Não Opera 
Temporada Baixa: 1 novembro, 8/24/25/26/31 dezembro e 1/6 de janeiro 2020-2021 
Temporada Alta : 4/5/25 abril, 1 maio, 2/29 junho e desde  9 até 23 de agosto 2021 
 
Ponto de Encontro I 
15:45 h. Gelateria Punto Gelato (Via dei Pettinari, 43) 
 
Idiomas 
Inglês 
 
 
O tour termina após 2 horas no final da classe 
 
 
M20 PM 
> DICAS E TRUQUES: MASSA FEITA EM CASA 
> PEQUENOS GRUPOS MAX 10 PARTICIPANTES 
 
Aprenda os segredos da verdadeira Pasta  
 



 
 

Em um restaurante no centro de Roma, você aprenderá os segredos de como fazer 
massas caseiras partindo do zero seguido de uma deliciosa degustação dos pratos. 
Durante a aula, você fará dois tipos de massas:  Ravioli e Cavatelli. 
Ao final, vamos nos deliciar com a refeição que preparamos com nossas próprias 
mãos, seguida de uma gostosa sobremesa e claro, como não poderia faltar, bebendo 
um bom vinho italiano. O ambiente não poderia ser melhor em uma linda mesa 
cercada por fotos das estrelas de cinema mais populares italianas. 
Você receberá um avental e todos os ingredientes necessários para preparar a massa. 
 
 
70,00€ por pessoa 
50,00€ para crianças 3-12 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Centro de Roma 
 
Inclui 
 
Aula de Cozinha em pequenos grupos  
Almoço 
Tabua para fazer Gnocchi (presente) 
 
Saída 
Todos os dias as 12:00h 
 
Não opera  
 
4,5,25 Abril, 1 Maio, ,2,/29 Junho, 15 Agosto  
 
Ponto de Encontro M 
Quinze minutos antes da saida do tour    no Restaurante That’s Amore localizado na  
Via in Arcione, 115 (região de Trevi ) 
 
Idioma 
Inglês, Espanhol e Frances 
 
Tour tem duração de 2h30   
 
 
 
 
Saídas Especiais em Dezembro: Natal e Fim de Ano 
Comemore conosco na Cidade Eterna 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
SP9 PM 
>Transporte do hotel incluído 
>Entradas limitadas disponíveis!    
 
24 Dezembro: Jantar e Missa Papal na Vespera de Natal 
 
Faça parte do grupo privilegiado que assiste à missa na Basílica de São Pedro, uma 
das mais importantes tradições católicas, a Missa da meia-noite com o Papa 



 
 

Francisco. 
 
Depois de desfrutar do nosso serviço de pick-up no seu hotel, chegará ao nosso ponto 
de encontro e, a bordo do ônibus, começará a sua experiência!  
Nosso guia especializado local o guiará durante este noite especial. Passando pela 
Via Veneto, conhecida por "La Dolce Vita" de Federico Fellini, Villa Borghese, o 
terceiro maior parque público de Roma. 
O itinerário continua passando o Lungotevere e desde onde podrás admirar o Castel 
Sant'Angelo, originalmente construído como um mausoléu para o imperador Adriano e 
depois transformado em um refúgio seguro para os papas graças à passagem que o 
conecta diretamente ao Vaticano. 
Para todos os amantes da ópera, este é o lugar onde a “Tosca” de Puccini chega ao 
seu final trágico… 
Depois da panorâmica, jantaremos em um restaurante típico e, mais tarde, você será 
levado a assistir ao momento mais emocionante do dia: a missa da véspera com o 
Papa Francisco na Basílica de São Pedro. 
 
229,00€ por pessoa 
183,20€ para criança (3-7 anos) 
Grátis 0-2 anos 
 
Onde 
Missa de Natal 
Basílica de São Pedro 
 
Inclui  
Transporte 
Guia profissional 
Jantar Leve  
Reserva da entrada para a Missa do Galo 
Fones de ouvido 
 
Saída Especial 
24 Dezembro às 17:00 
 
Pick Up 
Desde às 16:15 dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol e Alemão 
 
O tour termina nos hotéis ou arredores 
 
 
SP1 AM 
>Bênção Papal de Natal 
>Transporte do hotel incluído 
 
25 Dezembro: Coração de Roma com bênção do Natal “Urbi et Orbi” 
 
Descubra Praça Navona, Panteão e Fonte de Trevi e assiste á benção papal “Urbi et 
Orbi”. 
 
Visita da Praça Navona e caminhada através dos lugares mais pintoresco da capital: 
como o Panteão e a Fonte de Trevi. Ao finalizar assistiremos a benção do Natal “Urbi 



 
 

et Orbi”. 
 
62,00€ por pessoa 
49,60€ para criança (3-7 anos) 
Grátis (0-2 anos) 
 
Onde 
Praça Navona 
Panteão 
Fonte de Trevi 
Benção Papal “Urbi et Orbi” 
 
Inclui 
Transporte 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saída Especial 
25 Dezembro às 8:30 
 
Pick Up 
Desde às 7:30 dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês e Espanhol 
 
O tour termina na Praça de São Pedro 
  
SP1M AM NOVO! 
>Bênção Papal de Natal 
 
25 Dezembro: Coração de Roma com bênção do Natal “Urbi et Orbi” 
 
Descubra Praça Navona, Panteão e Fonte de Trevi e assiste à benção papal “Urbi et 
Orbi”. 
 
Visita da Praça Navona e caminhada atraves das ruas mais pintoresca da capital: 
como o Panteão e a Fonte de Trevi. Ao finalizar assistiremos a benção do Natal “Urbi 
et Orbi”. 
 
46,00€ por pessoa 
36,80€ para criança (3-7 anos) 
Grátis (0-2 anos) 
 
Onde 
Praça Navona 
Panteão 
Fonte de Trevi 
Benção Papal “Urbi et Orbi” 
 
Inclui 
Guia profissional 
Fones de ouvido 
 
Saída Especial 



 
 

25 Dezembro às 8:30 
 
Ponto de Encontro R 
8:15 h. esquina da Via del Traforo (perto do numero 148) e Largo del Tritone, do outro 
lado da calçada frente à loja de noivas 
 
Idiomas 
Inglês e Espanhol 
 
O tour termina na Praça de São Pedro 
  
SP92 PM 
>Jantar com 4 cursos e bebidas 
>Transporte do hotel incluído 
 
31 Dezembro: Jantar especial de Fim de Ano e tour noturno 
 
Não há melhor maneira de começar o Ano Novo! Desfrute de um passeio noturno por 
Roma e tenha uma bonita caminhada até a Fonte de Trevi. Comemore o Ano Novo 
com um jantar em um restaurante típico. 
 
Celebre a chegada do Ano Novo 2020 na Cidade Eterna! Seus sonhos finalmente se 
tornarão realidade. Certamente é sem dúvida uma das melhores maneiras para 
começar o Ano Novo! Reservar uma mesa no Reveillon pode ser difícil, mas I Love 
Rome tem a solução! Nós faremos isso por você. Você vai jantar em um restaurante 
típico local e desfrutar de um passeio relaxante a pe de Roma. 
Depois do nosso serviço de recolha, sentado confortavelmente a bordo da nossa 
minivan, você chega onde encontrará o seu guia que esperando por você! 
Pronto para começar uma agradável caminhada no centro da cidade, você admirará a 
Fonte de Trevi, o Panteão e a Piazza Navona. 
Antes de chegar ao restaurante para o jantar, a bordo do nosso ônibus admiraremos o 
Castel Sant'Angelo e a majestosa Praça de São Pedro. 
Tradicionalmente, os romanos esperam a meia-noite comendo com seus entes 
queridos. Depois da meia-noite as celebrações começam, e comidas típicas são 
comidas para chamar a boa sorte, como lentilhas e salsicha de porco "Cotechino". 
O jantar inclui 4 pratos e bebidas. 
Para terminar em beleza, o Município de Roma geralmente organiza fogos de artifício 
e concertos de rua, que dão início à transformação da cidade em uma festa ao ar livre 
... 
Feliz Ano Novo! 
 
313,00€ por pessoa 
250,40€ para criança (3-7 anos) 
Grátis (0-2 anos) 
 
Onde 
Fonte de Trevi 
Panteão (externo) 
Praça Navona 
Castel Sant'Angelo (externo) 
Praça de São Pedro e Cupula (externo) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia profissional 



 
 

Jantar (4 pratos e bebidas incluídas) 
Fones de ouvido 
 
Saída Especial 
31 Dezembro às 19:15  
 
Pick Up 
Desde às 18:15 dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol, Alemão, Francês e Português 
 
O tour termina nos hotéis ou arredores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursões e atividades fora de Roma 
Os locais mais bonitos do Património Mundial da Unesco saindo da cidade de Roma 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
5 AM 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Tivoli e seus Vilas  
 
Visite Tivoli, uma cidade antiga a poucos quilômetros de Roma, famosa por suas 
belezas naturais e suas águas salubres, adornada com antigas casas romanas. 
Conheça a mais famosa destas, cuja a ruína persiste até hoje, a casa onde o 
imperador Adriano construiu no séc 2 d.C. sua majestosa vila. Uma luxuosa residência 
rural onde ele costumava descansar e foi onde viveu nos seus últimos anos. Um 
complexo enorme, inclui mais de 30 edifícios, várias piscinas, antigas estações 
térmicas e abrange uma área que é maior que um quilômetro quadrado. No século 
XVI, grande parte do mármore e das estátuas remanescentes foram removidos da vila 
pelo cardeal Ippolito II, para decorar sua própria vila localizada nas proximidades: Villa 
d’Este, outro patrimônio mundial da UNESCO. A vila está rodeada por um jardim 
único, exibindo um complexo sistema de piscinas, jatos de água, canais, fontes, 
cascatas e jogos aquáticos. E o que faz desse sistema uma incrível obra-prima de 
engenharia é que ele funciona inteiramente pela força da gravidade, sem bombas. 
Vamos partir de Roma pela manhã, você estará acompanhada por nosso guia, que lhe 
fornecerá um receptor e fones de ouvido para não perder nenhum detalhe Este tour 



 
 

inclui il p/up em hotel no centro. Nós cuidamos das entradas e do transporte, tudo que 
você tem a fazer é relaxar e aproveitar a viagem. 
 
87,00€ por pessoa 
69,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
  
Onde 
Tivoli 
Villa Adriana (visita interior) 
Villa d’Este (visita interior) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia profissional 
Bilhetes de entrada  
Fones de ouvidos 
 
Saídas 
Terças-feiras, Quintas-feiras e Sábados às 8:30 h.  
 (Alta temporada: desde 1º de abril até 31 de outubro 2020 e desde 1º abril até 31 
outubro 2021) 
 
Pick Up 
Desde às 7:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Bilíngue - Inglês e Espanhol  
Bilíngue - Alemão e Francês 
 
 
 
 
O tour dura 5 horas aprox. e termina no ponto de encontro S 
 
 

  



 
 

5M AM 
 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Tivoli e seus Vilas  
 
Visite Tivoli, uma cidade antiga a poucos quilômetros de Roma, famosa por suas 
belezas naturais e suas águas salubres, adornada com antigas casas romanas. 
Conheça a mais famosa destas, cuja a ruína persiste até hoje, a casa onde o 
imperador Adriano construiu no séc 2 d.C. sua majestosa vila. Uma luxuosa residência 
rural onde ele costumava descansar e foi onde viveu nos seus últimos anos. Um 
complexo enorme, inclui mais de 30 edifícios, várias piscinas, antigas estações 
térmicas e abrange uma área que é maior que um quilômetro quadrado. No século 
XVI, grande parte do mármore e das estátuas remanescentes foram removidos da vila 
pelo cardeal Ippolito II, para decorar sua própria vila localizada nas proximidades: Villa 
d’Este, outro patrimônio mundial da UNESCO. A vila está rodeada por um jardim 
único, exibindo um complexo sistema de piscinas, jatos de água, canais, fontes, 
cascatas e jogos aquáticos. E o que faz desse sistema uma incrível obra-prima de 
engenharia é que ele funciona inteiramente pela força da gravidade, sem bombas. 
Vamos partir de Roma pela manhã, você estará acompanhada por nosso guia, que lhe 
fornecerá um receptor e fones de ouvido para não perder nenhum detalhe! Você pode 
optar pelo nosso serviço de pick-up ou ir ao ponto de encontro. Nós cuidamos das 
entradas e do transporte, tudo que você tem a fazer é relaxar e aproveitar a viagem. 
 
71,00€ por pessoa 
56,80€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
  
Onde 
Tivoli 
Villa Adriana (visita interior) 
Villa d’Este (visita interior) 
 
Inclui 
Transporte 
Guia profissional 
Bilhetes de entrada  
Fones de ouvidos 
 
Saídas 
Terças-feiras, Quintas-feiras e Sábados às 8:30 h.  
 (Alta temporada: desde 1º de abril até 31 de outubro 2020 e desde 1º abril até 31 
outubro 2021) 
 
 
Ponto de Encontro S 
8:15 h. em frente a igreja de Santa Maria dos Anjos e dei Martiri, perto da estação de 
metrô A Piazza della Repubblica e da estação Termini (metrô A e B) 
 
Idiomas 
Bilíngue - Inglês e Espanhol  
Bilíngue - Alemão e Francês 
 
 



 
 

 
 
O tour dura 5 horas aprox. e termina no ponto de encontro S 
 
 

 
 
 
 
 
 
15 FD 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 15 PESSOAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Assis e a Basílica de São Francisco 
 
 
Faça uma viagem no tempo e explore conosco a pequena cidade medieval de São 
Francisco e Santa Clara na região de Umbria. Você vai aproveitar um dia inteiro nesta 
tranquila cidade medieval situada nos montes Apeninos rodeada pela natureza. Esse 
passeio de um dia inteiro começa em seu hotel central, onde vamos buscá-lo a partir 
das 6h30 da manhã.. Nós iremos de ônibus até Assis através de uma estrada pelo 
interior de Roma, uma vez lá, você encontrará seu guia, que lhe fornecerá fones de 
ouvido e um receptor. O principal ponto da cidade é a Basílica Papal de São 
Francisco, um Patrimônio Mundial da UNESCO: decorada com afrescos de numerosos 
pintores m edievais d as e scolas romanas e toscanas, incluindo Cimabue, Giotto e 
Simone Martini. Você também visitará a Basílica de Santa Clara, uma igreja românica 
dedicada ao seguidor de São Francisco e a majestosa Basílica de Santa Maria dos 
Anjos: ela abriga a pequena igreja do século IX chamada Porziuncola, o local sagrado 
onde o jovem Francisco de Assis encontrou sua verdadeira vocação e decidiu viver 
sua vida na pobreza. O almoço está incluído no passeio. 
 
142,00€ por pessoa 
113,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Assis 
Basílica de São Francisco  
Basílica de Santa Chiara  
Santa Maria degli Angeli 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante 
Guia profissional 
Fones de ouvidos 
Almoço  
 
Saídas 



 
 

Segundas-feiras e Sábados às 7:30 h. (Alta Temporada: de 1 Maio a  30 Setembro 
2020 y 2021 ) 
Pick Up 
Desde as 6:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol, Alemão, Francês e Português 
 
Notas: 

• Use um par de sapatos confortáveis, roupa adequada para a igreja 
 
O tour termina no ponto de encontro S 
  



 
 

15M FD 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 15 PESSOAS 

 
Fones de ouvidos para que você não perca nenhum detalhe relatado por nosso guia 
especializado! 
 
Assis e a Basílica de São Francisco 
 
 
Faça uma viagem no tempo e explore conosco a pequena cidade medieval de São 
Francisco e Santa Clara na região de Umbria. Você vai aproveitar um dia inteiro nesta 
tranquila cidade medieval situada nos montes Apeninos rodeada pela natureza. Esse 
passeio de um dia inteiro começa no meeting point. Nós iremos de ônibus até Assis 
através de uma estrada pelo interior de Roma, uma vez lá, você encontrará seu guia, 
que lhe fornecerá fones de ouvido e um receptor. O principal ponto da cidade é a 
Basílica Papal de São Francisco, um Patrimônio Mundial da UNESCO: decorada com 
afrescos de numerosos pintores m edievais d as e scolas romanas e toscanas, 
incluindo Cimabue, Giotto e Simone Martini. Você também visitará a Basílica de Santa 
Clara, uma igreja românica dedicada ao seguidor de São Francisco e a majestosa 
Basílica de Santa Maria dos Anjos: ela abriga a pequena igreja do século IX chamada 
Porziuncola, o local sagrado onde o jovem Francisco de Assis encontrou sua 
verdadeira vocação e decidiu viver sua vida na pobreza. O almoço está incluído no 
passeio. 
 
128,00€ por pessoa 
102,40€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Assis 
Basílica de São Francisco  
Basílica de Santa Chiara  
Santa Maria degli Angeli 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante 
Guia profissional 
Fones de ouvidos 
Almoço  
 
Saídas 
Segundas-feiras e Sábados às 7:30 h. (Alta Temporada: de 1 Maio a  30 Setembro 
2020 y 2021) 
 
Ponto de Encontro S 
8:15 h. em frente a igreja de Santa Maria dos Anjos e dei Martiri, perto da estação de 
metrô A Piazza della Repubblica e da estação Termini (metrô A e B) 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol, Alemão, Francês e Português 
 
Notas: 

• Use um par de sapatos confortáveis, roupa adequada para a igreja 
 



 
 

 
 
O tour termina no ponto de encontro S 
  



 
 

19 FD 
 SEM FILA A GALERIA UFFIZI 
 TOUR DE UM DIA 
 GRUPO DE MÁXIMO 25 PESSOAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Florença e Galeria Uffizi em trem de alta velocidade 
 
Florença é uma cidade imperdível, e em cerca de uma hora e meia é possível chegar 
até ela. Escolha a opção de pick-up e espere por nós em seu hotel localizado no 
centro. O trem de alta velocidade sai da estação Termine de Roma, nosso assistente 
viajará com você, dando dicas e informações locais. Iremos passar pela Piazza Della 
Signoria, no centro de Florença, e pela Praça de Santa Croce, em homenagem à 
Basílica de Santa Croce, com vista para o local, onde foram enterrados Michelangelo, 
Galileu e Maquiavel. Quando governada pela família Medici Florença foi a cidade mais 
comentada do mundo, todo artista queria viver e trabalhar lá. A família Medici, 
financiou e reuniu uma enorme coleção de arte, que mais tarde foi doada para a 
cidade. Giotto, Botticelli, Leonardo Da Vinci: estes são apenas alguns dos autores das 
obras que você verá na galeria Uffizi de arte de renome mundial. Nossa visita guiada 
também inclui uma refeição típica, em um restaurante selecionado, mas se preferir 
opte por encontrar nosso assistente no trem e visite a galeria Uffizi por conta própria. 
 
189,00€ por pessoa 
151,20€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis (sem assento a bordo do trem) 
 
Onde 
Florença 
Galleria Uffizi (visita interior) 
Praça de la Signoria  
Praça Santa Cruz 
 
Inclui 
Transporte do hotel até a estação de trem (ida somente) 
Bilhetes do trem de alta velocidade Roma/Florença/Roma  
Assistente durante a viagem 
Guia profissional 
Fones de ouvidos 
Bilhetes de entrada para Galleria Uffizi Sem Fila 
Almoço  
 
Saídas 
Terças, sextas às 7:30 
 
Não Opera 
25 dezembro, 1 janeiro 1 Maio  
 
Pick Up 
Desde as 6:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol, Alemão  
 
 
 



 
 

Notas: 
• Certifique-se de chegar à estação de trem pelo menos 15 minutos antes da 

hora de partida do trem 
 
 
 
O tour termina na estação de trem de Roma Termini 
 
 
 
 
 
19M FD 
 SEM FILA A GALERIA UFFIZI 
 TOUR DE UM DIA 
 GRUPO DE MÁXIMO 25 PESSOAS 

 
Florença e Galeria Uffizi em trem de alta velocidade 
 
Florença é uma cidade imperdível, e em cerca de uma hora e meia é possível chegar 
até ela. Economize dinheiro e escolha esta opção de excursão, chagando diretamente 
no ponto de encontro. O trem de alta velocidade sai da estação Termine de Roma, 
nosso assistente viajará com você, dando dicas e informações locais. Iremos passar 
pela Piazza Della Signoria, no centro de Florença, e pela Praça de Santa Croce, em 
homenagem à Basílica de Santa Croce, com vista para o local, onde foram enterrados 
Michelangelo, Galileu e Maquiavel. Quando governada pela família Medici Florença foi 
a cidade mais comentada do mundo, todo artista queria viver e trabalhar lá. A família 
Medici, financiou e reuniu uma enorme coleção de arte, que mais tarde foi doada para 
a cidade. Giotto, Botticelli, Leonardo Da Vinci: estes são apenas alguns dos autores 
das obras que você verá na galeria Uffizi de arte de renome mundial. Nossa visita 
guiada também inclui uma refeição típica, em um restaurante selecionado, mas se 
preferir opte por encontrar nosso assistente no trem e visite a galeria Uffizi por conta 
própria. 
 
175,00€ por pessoa 
140,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis (sem assento a bordo do trem) 
 
Onde 
Florença 
Galleria Uffizi (visita interior) 
Praça de la Signoria  
Praça Santa Cruz 
 
Inclui 
Bilhetes do trem de alta velocidade Roma/Florença/Roma  
Assistente durante a viagem 
Guia profissional 
Fones de ouvidos 
Bilhetes de entrada para Galleria Uffizi Sem Fila 
Almoço  
 
Saídas 
Terças, sextas às 7:30 
Não Opera 



 
 

25 dezembro, 1 janeiro 1 Maio  
 
Ponto de Encontro N 
7:00 h. Via Marsala em frente do Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Saídas dos trens 
De Roma às 7:35 a manhã e de Florença às 18:38 na tarde (o horário dos trens pode 
ser sujeito a variações) 
 
Idiomas 
Inglês, Espanhol, Alemão  
 
Notas: 

• Certifique-se de chegar à estação de trem pelo menos 15 minutos antes da 
hora de partida do trem 

 
O tour termina na estação de trem de Roma Termini 
  



 
 

19B FD 
 TOUR DE UM DIA 
  

Florença em trem de alta velocidade 
 
Se você está em Roma e ainda não teve a chance de visitar Florença, esta opção de 
passagem de trem de alta velocidade é a escolha perfeita para chegar ao berço do 
Renascimento. Viaje acompanhado por nosso assistente, da estação ferroviária 
central de Roma até Florença: você terá a chance de passar um dia inteiro sozinho 
nesta cidade encantadora. Florença è uma das principais cidades da moda da Itália, 
um lugar perfeito para fazer compras ou encontrar artigos exclusivos de couro 
artesanais. Se você é um amante de gastronomia, faça uma pausa para saborear 
gelato artesanal ou um sanduíche típico de lampredotto ou encontre um restaurante 
para almoçar com uma boa taça de vinho local. Atravesse a Ponte Vecchio e chegue 
ao bairro de Santo Spirito para saborear a cultura local, ou faça uma caminhada nos 
Jardins Boboli, um parque público nas proximidades do Palazzo Pitti, Patrimônio 
Mundial da UNESCO. Para se despedir dessa cidade incrível saboreie um Negroni, o 
coquetel típico de Florença, encontre o nosso assistente para sua viagem de trem de 
volta a Roma 
 
115,00€ por pessoa 
0-2 anos Grátis (sem assento a bordo do trem) 
 
Onde 
Florença 
 
Inclui 
Bilhetes do trem de alta velocidade Roma/Florença/Roma  
Assistente durante a viagem 
 
Saídas 
Terças, sextas às 7:30 
Não Opera 
25 dezembro, 1 janeiro 1 Maio  
 
Ponto de Encontro N 
7:00 h. Via Marsala em frente do Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Saídas dos trens 
De Roma às 7:35 a manhã e de Florença às 18:38 na tarde (o horário dos trens pode 
ser sujeito a variações) 
 
Idiomas  
 
Inglês, Espanhol, Alemão 
  
Notas: 

• Certifique-se de chegar à estação de trem pelo menos 15 minutos antes da 
hora de partida do trem 

 
 
O tour termina na estação de trem de Roma Termini 
 
 
 



 
 

 
19U FD 
 SEM FILA A GALERIA UFFIZI 
 TOUR DE UM DIA 

 
Florença e Galeria Uffizi em trem de alta velocidade 
 
Florença é uma cidade imperdível, e em cerca de uma hora e meia é possível chegar 
até ela. Chaga  em nosso ponto de encontro. O trem de alta velocidade sai da estação 
Termine de Roma, nosso assistente viajará com você, dando dicas e informações 
locais. Iremos passar pela Piazza Della Signoria, no centro de Florença, e pela Praça 
de Santa Croce, em homenagem à Basílica de Santa Croce, com vista para o local, 
onde foram enterrados Michelangelo, Galileu e Maquiavel. Quando governada pela 
família Medici Florença foi a cidade mais comentada do mundo, todo artista queria 
viver e trabalhar lá. A família Medici, financiou e reuniu uma enorme coleção de arte, 
que mais tarde foi doada para a cidade. Giotto, Botticelli, Leonardo Da Vinci: estes são 
apenas alguns dos autores das obras que você verá na galeria Uffizi de arte de 
renome mundial. Nossa visita guiada também inclui uma refeição típica, em um 
restaurante selecionado, mas se preferir opte por encontrar nosso assistente no trem e 
visite a galeria Uffizi por conta própria. 
 
 
145,00€ por pessoa 
116,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis (sem assento a bordo do trem) 
 
Onde 
Florença 
Galleria Uffizi (visita interior) 
 
Inclui 
Bilhetes do trem de alta velocidade Roma/Florença/Roma  
Assistente durante a viagem 
Bilhetes de entrada para Galleria Uffizi Sem Fila 
 
Saídas 
Terças, sextas às 7:30 
Não Opera 
25 dezembro, 1 janeiro 1 Maio  
 
Ponto de Encontro N 
7:00 h. Via Marsala em frente do Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Saídas dos trens 
De Roma às 7:35 a manhã e de Florença às 18:38 na tarde (o horário dos trens pode 
ser sujeito a variações) 
 
Idiomas do assistente 
Inglês, Espanhol, Alemão 
 
Notas: 

• Certifique-se de chegar à estação de trem pelo menos 15 minutos antes da 
hora de partida do trem 

 
 



 
 

O tour termina na estação de trem de Roma Termini 
 

 

18 FD 
 SEM FILA A BASÌLICA DE SÃO MARCO  
 TOUR DE UM DIA 
 GRUPO DE MÁXIMO 30 PESSOAS 

 
Veneza em trem de alta velocidade 
 
Visite uma das cidades mais bonitas do mundo em trem por um dia. Pela manhã, 
encontre nosso tour leader no ponto de encontro localizado a alguns passos da 
estação Termini de Roma ele ira te acompanhar até o embarque no trem de alta 
velocidade para Veneza. Em menos de quatro horas chegaremos à cidade dos 
amantes. Desloque-se pela cidade utilisando o vaporetto, forneceremos um vale 
transporte para o vaporetto válido por 12 horas. Caminhe pelos pitorescos becos 
e canais, passe um tempo fazendo compras, tome uma xícara de café expresso em 
uma das impressionantes cafeterias históricas ou experimente um cicchetto, nome 
dado pelos locais para uma bebida rápida e um lanche. Você vai se encantar com a 
Basílica de San Marco, uma igreja majestosa construída no estilo italiano - bizantino: 
devido ao seu design opulento e mosaicos de ouro, também é conhecida pelo apelido 
Chiesa d’Oro, que significa igreja de ouro. Graças ao nosso ingresso de acesso sem 
fila e ao receptor de áudio com fones de ouvido, você aprenderá tudo sobre ela. Mas o 
que torna Veneza realmente especial é o fato dela tersido construída em 118 
pequenas ilhas separadas por canais e ligadas por mais de 400 pontes. Não deixe de 
fazer o passeio de barco ao longo do Gran Canal para admirar esses edifícios únicos 
que parecem flutuar nas águas antes de retornar a estação de trem de Santa Lucia 
Venezia para pegar seu trem de volta a Roma. 
 
215,00€ por pessoa 
 
Onde 
Veneza 
 
Inclui 
Bilhetes do trem Roma/Veneza/Roma  
Assistente durante a viagem 
Bilhetes de entrada para a Basílica de São Marco Sem Fila 
Fones de ouvido 
Vaporetto Pass - Bilhete válido 12 horas 
 
Saídas 
Quintas e sábados às 07:30 
Ponto de Encontro N 
7:00 h. Via Marsala em frente do Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Saídas dos trens 
De Roma às 7:35 a manhã e de Veneza às 18:25 na tarde (o horário dos trens pode 
ser sujeito a variações) 
 
Idiomas  
Inglês, Espanhol, Alemão 
 



 
 

Notas: 
• Certifique-se de chegar à estação de trem pelo menos 15 minutos antes da 

hora de partida do trem 
 
O tour termina na estação de trem de Roma Termini 
 
21 FD 

 TOUR DE UM DIA 
 GRUPO PEQUENO DE MÁXIMO 15 PESSOAS 

 
Positano e Costa Amalfitana em trem de alta velocidade 
 
A costa Amalfitana é um trecho do Litoral Sorrentino nada menos que deslumbrante e 
um Patrimônio Mundial da UNESCO, região do tradicional Limoncello. Descubra este 
litoral encantador viajando de Roma em trem de alta velocidade em um grupo de até 
15 pessoas. Vá até nosso ponto de encontro e embarque no trem para Nápoles 
acompanhado do nosso guia. Chegando em Nápoles, vamos conhecer nosso 
motorista que o levará pela costiera a bordo de nossa minivan. Em nosso passeio 
vamos visitar duas das mais charmosas cidades da costa: A primeira é Positano dona 
de uma paisagem pitoresca, e típica da região, com pequenas casas coloridas 
praticamente aglomeradas sobre o penhasco com uma vista incrível para o mar. Uma 
pequena amostra do que o fará se apaixonar por este destino, considerada uma das 
cidades mais encantadoras do sul da Itália. Em seguida, seguiremos para Amalfi, outra 
charmosa cidade costeira, famosa por ter sido uma das quatro repúblicas marítimas da 
Itália. Arquitetura mediterrânea, casas e edifícios coloridos, Amalfi é um dos destinos 
de verão mais exclusivos da Itália, além de ser famosa por seus enormes limões. Você 
passará um dia inteiro conosco, percorrendo a maravilhosa costa Amalfitana, até 
finalmente voltarmos para Nápoles. Para embarcar em um trem de alta velocidade 
retornando a Roma, previsão de chegada por volta das 21 
 
198,00€ por pessoa 
 
Onde 
Positano 
Costa Amalfitana 
 
Inclui 
Bilhetes do trem de alta velocidade Roma/Nápoles/Roma 
Minivan a disposição para visitar Positano e Amalfi desde a estação de Nápoles 
Motorista falando Inglês 
 
Saídas 
Segundas-feiras, Terças-feiras, Quintas-feiras e Sextas-feiras às 8:15 h. Alta 
Temporada desde 1 Abril até 31 Octubro 2020 e 2021) 
 
Ponto de Encontro J 
8:00 h. Gray Line - I Love Rome Visitors Centre - Estação Termini Piazza dei 
Cinquecento (no centro da praça) 
 
Idiomas 
Inglês todos os dias 
Espanhol Sextas-feiras 
 
Notas: 



 
 

• Certifique-se de chegar à estação de trem pelo menos 15 minutos antes da 
hora de partida do trem 

 
 
 
O tour termina na estação de trem de Roma Termini às 21:00 h. aprox. 
 
 
13 FD 

 TOUR DE UM DIA 
 TRANSPORTE DESDE O HOTEL INCLUÍDO 

 
Pompéia e suas Ruínas  
 
Pompeia é a cidade natal da esposa de Nero, Patrimônio Mundial da UNESCO, 
desapareceu sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas, atingida pela cidade 
como consequência de uma erupção vulcânica devastadora que matou seus 
habitantes, fazendo com que ela desaparecesse por cerca de 1500 anos, até ser 
redescoberta. Um dos lugares mais bem preservados do mundo. Congelado no 
momento em que foi enterrado, este singular sítio arqueológico proporciona uma visão 
única de como eles vivam na Roma antiga. Andando pelas ruas de Pompéia, você 
descobrirá casas, padarias e lojas e terá uma ideia de como era a vida cotidiana dos 
antigos. Junte-se a nós nesta excursão de dia inteiro: você espera confortavelmente 
pelo nosso serviço de pick- -up em seu hotel central. Encontre nosso tour líder e 
vamos em direção a Pompeia mas antes vamos passar por Nápoles, faremos um 
passeio panorâmico com uma breve parada para fotos. Nosso almoço será em uma 
pizzaria napolitana inclui água ou refrigerante. Uma visita a Pompéia exige muita 
caminhada; portanto, não esqueça de usar sapatos confortáveis. Uma vez na cidade 
antiga, nosso guia profissional fornecerá fones de ouvido e receptor de áudio e 
informará tudo sobre a erupção cataclísmica do Monte Vesúvio em 79 d.C. e como 
destruiu esta grande cidade antiga. No final da visita, embarcaremos em nosso ônibus 
e voltamos para Roma. Quer economizar? Opte apenas por ingressos, traga seu 
próprio almoço e visite Pompéia por conta própria, no seu ritmo! 
 
145,00€ por pessoa 
116,00€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Nápoles 
Ruínas de Pompéia 
 
Inclui  
Transporte 
Guia acompanhante 
Guia profissional 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
Almoço com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída 
Fones de ouvidos 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:30 h.  
Nao Opera 
25 dezembro e 1 janeiro 



 
 

Pick Up 
Desde às 6:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
 
Inglês e Espanhol Todos os dias 
Alemão e Português sábados e domingos 
Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia: italiano, francês, português, chinês, 
russo, japonês e alemão e português (de segunda a sexta-feira) 
 
 
O tour termina no ponto de encontro S 
 
 
13B FD NOVO! 
 TOUR DE UM DIA 

 
Pompéia e suas Ruínas  
 
Pompeia é a cidade natal da esposa de Nero, Patrimônio Mundial da UNESCO, 
desapareceu sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas, atingida pela cidade 
como consequência de uma erupção vulcânica devastadora que matou seus 
habitantes, fazendo com que ela desaparecesse por cerca de 1500 anos, até ser 
redescoberta. Um dos lugares mais bem preservados do mundo. Congelado no 
momento em que foi enterrado, este singular sítio arqueológico proporciona uma visão 
única de como eles vivam na Roma antiga. Andando pelas ruas de Pompéia, você 
descobrirá casas, padarias e lojas e terá uma ideia de como era a vida cotidiana dos 
antigos. Junte-se a nós nesta excursão de dia inteiro em nosso ponto de encontro. 
Encontre nosso tour líder e vamos em direção a Pompeia mas antes vamos passar por 
Nápoles, faremos um passeio panorâmico com uma breve parada para fotos. Nosso 
almoço será em uma pizzaria napolitana inclui água ou refrigerante. Uma visita a 
Pompéia exige muita caminhada; portanto, não esqueça de usar sapatos confortáveis. 
Uma vez na cidade antiga, nosso guia profissional fornecerá fones de ouvido e 
receptor de áudio e informará tudo sobre a erupção cataclísmica do Monte Vesúvio em 
79 d.C. e como destruiu esta grande cidade antiga. No final da visita, embarcaremos 
em nosso ônibus e voltamos para Roma. Quer economizar? Opte apenas por 
ingressos, traga seu próprio almoço e visite Pompéia por conta própria, no seu ritmo! 
 
77,00€ por pessoa 
61,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Nápoles 
Ruínas de Pompéia 
 
Inclui  
Transporte 
Guia acompanhante 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:30 h. 
 



 
 

Não Opera 
25 dezembro e 1 janeiro 
 
Ponto de Encontro S 
7:15 h. em frente a igreja de Santa Maria dos Anjos e dei Martiri, perto da estação de 
metrô A Piazza della Repubblica e da estação Termini (metrô A e B) 
 
Idiomas 
 
Inglês e Espanhol Todos os dias 
Alemão e Português sábados e domingos 
Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia: italiano, francês, português, chinês, 
russo, japonês e alemão e português (de segunda a sexta-feira) 
 
O tour termina no ponto de encontro S 
  



 
 

13M FD NOVO! 
 TOUR DE UM DIA 

 
Pompéia e suas Ruínas  
 
Pompeia é a cidade natal da esposa de Nero, Patrimônio Mundial da UNESCO, 
desapareceu sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas, atingida pela cidade 
como consequência de uma erupção vulcânica devastadora que matou seus 
habitantes, fazendo com que ela desaparecesse por cerca de 1500 anos, até ser 
redescoberta. Um dos lugares mais bem preservados do mundo. Congelado no 
momento em que foi enterrado, este singular sítio arqueológico proporciona uma visão 
única de como eles vivam na Roma antiga. Andando pelas ruas de Pompéia, você 
descobrirá casas, padarias e lojas e terá uma ideia de como era a vida cotidiana dos 
antigos. Junte-se a nós nesta excursão de dia inteiro em nosso ponto de encontro. 
Encontre nosso tour líder e vamos em direção a Pompeia mas antes vamos passar por 
Nápoles, faremos um passeio panorâmico com uma breve parada para fotos. Nosso 
almoço será em uma pizzaria napolitana inclui água ou refrigerante. Uma visita a 
Pompéia exige muita caminhada; portanto, não esqueça de usar sapatos confortáveis. 
Uma vez na cidade antiga, nosso guia profissional fornecerá fones de ouvido e 
receptor de áudio e informará tudo sobre a erupção cataclísmica do Monte Vesúvio em 
79 d.C. e como destruiu esta grande cidade antiga. No final da visita, embarcaremos 
em nosso ônibus e voltamos para Roma. Quer economizar? Opte apenas por 
ingressos, traga seu próprio almoço e visite Pompéia por conta própria, no seu ritmo! 
 
131,00€ por pessoa 
104,80€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Nápoles 
Ruínas de Pompéia 
 
Inclui  
Transporte 
Guia acompanhante 
Guia profissional 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
Almoço com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída 
Fones de ouvidos 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:30 h.  
 
Não Opera 
25 dezembro e 1 janeiro 
 
Ponto de Encontro S 
7:15 h. em frente a igreja de Santa Maria dos Anjos e dei Martiri, perto da estação de 
metrô A Piazza della Repubblica e da estação Termini (metrô A e B) 
 
Idiomas 
 
Inglês e Espanhol Todos os dias 
Alemão e Português sábados e domingos 



 
 

Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia: italiano, francês, português, chinês, 
russo, japonês e alemão e português (de segunda a sexta-feira) 
O tour termina no ponto de encontro S 
 
 
12 FD 
 TOUR DE UM DIA 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Ilha de Capri e Gruta Azul 
 
A pequena ilha de Capri tem de tudo: boa cozinha, natureza, clima agradável, vistas 
deslumbrantes e uma das águas mais azuis de todo o mar Tirreno. Tire um dia de 
folga das paisagens urbanas e vá conhecer esta ilha. Sairemos logo pela manhã: 
espere pelo pick-up em seu hotel central. Aprecie a paisagem enquanto viaja para 
Nápoles em nosso ônibus: esta será a primeira parada, iremos de ferry até a ilha de 
Capri. Ao desembarcar na ilha daremos uma volta com nosso guia, visitaremos a 
famosa Piazzetta e será possível admirar os Faraglioni de longe, em seguida, 
almoçamos em um restaurante panorâmico. Iremos visitar a espetacular Gruta Azul, 
um templo marinho que durante o tempo dos romanos, seu interior abrigava duas 
estátuas dos deuses romanos do mar, Netuno e Tritão, e era usado como a piscina 
pessoal do imperador Tibério. Hoje é proibido nadar na gruta, e apenas pequenos 
barcos a remo guiados por especialistas locais são permitidos. Uma vez dentro da 
caverna, a vista é incrível: a luz do sol, passando por uma cavidade subaquática, o 
brilho dos reflexos azuis produzidos pela água do mar que iluminam a água na 
caverna. No final da tarde voltaremos para Nápoles e em seguida para Roma. 
 
212,00€ por pessoa 
169,60€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Ilha de Capri 
Gruta Azul  
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante 
Guia profissional 
Gruta Azul* 
Bilhetes de Ferry 
Almoço  
 
Saídas 
Todos os dias às 7:00 h. (desde 15 Maio até 15 Outubro 2020 y 2021)  
 
Pick Up 
Desde às 6:00 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês, espanhol 
Bilíngue: alemão e francês 

 



 
 

*Dependendo das condições meteorológicas se não for possível visitar, ele será 
substituído com o tours as "Faraglioni”. 
 
 
Notas: 

• Dependendo das condições meteorológicas, se não for possível realizar a visita 
à Gruta Azul, o tour será substituído por uma visita às rochas Faraglioni 

 
 

O tour termina no ponto de encontro S 
 
 
12M FD 
 TOUR DE UM DIA 
 
Ilha de Capri e Gruta Azul 
 
A pequena ilha de Capri tem de tudo: boa cozinha, natureza, clima agradável, vistas 
deslumbrantes e uma das águas mais azuis de todo o mar Tirreno. Tire um dia de 
folga das paisagens urbanas e vá conhecer esta ilha. Chaga directamente no meeting 
point designado. Aprecie a paisagem enquanto viaja para Nápoles em nosso ônibus: 
esta será a primeira parada, iremos de ferry até a ilha de Capri. Ao desembarcar na 
ilha daremos uma volta com nosso guia, visitaremos a famosa Piazzetta e será 
possível admirar os Faraglioni de longe, em seguida, almoçamos em um restaurante 
panorâmico. Iremos visitar a espetacular Gruta Azul, um templo marinho que durante o 
tempo dos romanos, seu interior abrigava duas estátuas dos deuses romanos do mar, 
Netuno e Tritão, e era usado como a piscina pessoal do imperador Tibério. Hoje é 
proibido nadar na gruta, e apenas pequenos barcos a remo guiados por especialistas 
locais são permitidos. Uma vez dentro da caverna, a vista é incrível: a luz do sol, 
passando por uma cavidade subaquática, o brilho dos reflexos azuis produzidos pela 
água do mar que iluminam a água na caverna. No final da tarde voltaremos para 
Nápoles e em seguida para Roma. 
 
197,00€ por pessoa 
157,60€ para crianças 3-7 anos 
Gratis (0-2 años) 
 
Onde 
Ilha de Capri 
Gruta Azul  
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante 
Guia profissional 
Gruta Azul* 
Bilhetes de Ferry 
Almoço 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:00 h. (desde 15 Maio até 15 Outubro 2020 e 2021)  
 
Ponto de Encontro S 



 
 

6:45 h. em frente a igreja de Santa Maria dos Anjos e dei Martiri, perto da estação de 
metrô A Piazza della Repubblica e da estação Termini (metrô A e B) 
 
Idiomas 
Inglês, espanhol 
Bilíngue: alemão e francês 
 
 
Notas: 

• Dependendo das condições meteorológicas, se não for possível realizar a visita 
à Gruta Azul, o tour será substituído por uma visita às rochas Faraglioni 

 
 

O tour termina no ponto de encontro S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

12B FD NOVO! 
 TOUR DE UM DIA 

 
Ilha de Capri por conta própria 
 
Se você gosta de tomar sol, é louco pelo mar e apaixonado pelo estilo de vida italiano, 
você precisa visitar uma das ilhas mais bonitas da Itália: Capri. Esta pequena jóia do 
mar oferece uma culinária incrível, vistas deslumbrantes e elegantes boutiques. Este 
tour oferece a oportunidade para você explorar a ilha por conta própria. Nos encontre 
no meeting point, o nosso tour leader irá acompanhá-lo durante a viagem até Capri e 
te entregará os bilhetes de ferry boat. Admire a paisagem enquanto seguimos de 
ônibus em direção a Nápoles, no porto embarcaremos rumo a ilha de Capri. Uma vez 
na ilha, Sinta-se à vontade para passear e visitar a famosa Piazzetta e admirar os 
Faraglioni, saboreie um pouco de limoncello, não deixe de tirar algumas fotos das 
deslumbrantes vistas deste lugar incrível e também experimente uma fatia de torta 
caprese: um delicioso bolo de chocolate com amêndoas, um doce tradicional da ilha. 
Lembre-se de chegar ao nosso meeting point na hora combinada, nosso guia estará 
esperando para voltar a Nápoles e em seguida para Roma de ônibus. 
 
 
119,00€ por pessoa 
95,20€ para crianças 3-7 anos 
0-2 anos Grátis 
 
Onde 
Ilha de Capri 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante 
Bilhetes de Ferry 
 
Saídas 
Todos os dias às 7:00 h. (desde 15 Maio até 15 Outubro 2020 y 2021)  
 
Ponto de Encontro S 
6:45 h. em frente a igreja de Santa Maria dos Anjos e dei Martiri, perto da estação de 
metrô A Piazza della Repubblica e da estação Termini (metrô A e B) 
 
Idiomas 
Inglês, espanhol 
Bilíngue: alemão e francês 
 

 
O tour termina no ponto de encontro S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

M6 AM 
 QUE SE FAÇA: APRENDA COMO FAZER A PASTA CASEIRA! 
 GRUPO PEQUENO MÍNIMO 2 - MÁXIMO 8 PESSOAS 
 TOUR DE UM DIA 

 
Experiência gastronômica no interior de Roma 
  
Vamos visitar uma aldeia fora da área turística. Nós escolhemos Mazzano Romano, 
um local especial a 35 km ao norte de Roma: esta cidade medieval fica dentro da área 
protegida no Parque Regional Veio. Vá ao nosso ponto de encontro e encontre o seu 
grupo de no mínimo 2 pessoas e máximo 8 pessoas, seguiremos para Mazzano 
Romano de carro. Em companhia do nosso chef vamos fazer compras em um 
mercado de agricultores locais. Aqui você selecionará todos os ingredientes 
necessários para o almoço: vegetais sazonais, ervas aromáticas e ovos frescos. Uma 
vez na cozinha, você aprenderá a preparar cada item do cardápio: antepastos, vários 
tipos de massas frescas feitas à mão, um segundo prato e uma deliciosa sobremesa. 
Uma vez na cozinha você aprenderá o passo a passo que emprega técnicas fáceis é 
adequada para aspirantes a cozinheiros de todas as idades e permitirá que você se 
torne um profissional de massas, capaz de reproduzir todo o menu quando voltar para 
casa. Você vai almoçar os pratos que preparar, combinando perfeitamente com um 
bom vinho! Aproveite o interior e descanse: à tarde, vamos levá-lo de volta a Roma. 
 
133,00€ por pessoa  
 
Onde 
Vila Medieval de Mazzano (1 hora desde Roma) 
Mercado típico 
 
Inclui 
Transporte 
Aula de cozinha 
Criar a pasta a caseira 
Almoço e bebidas 
 
Saídas 
Todos os dias às 8:30 h. exceto domingos 
 
Não Opera 
1 novembro, 8/25/26 dezembro e 1/6 janeiro  
5/25 Abril, 1 Maio, 2 Junho e 15 Agosto 
 
Ponto de Encontro A 
8:15 h. Gray Line - I Love Rome Visitors Centre Via Vittorio Emanuele Orlando, 95 em 
frente ao Grand Hotel St. Regis (linha do metro A parada Repubblica) 
 
Idiomas 
Inglês e Espanhol 
 
 
 
 
 
O tour dura 7 horas aprox. e termina no ponto de encontro A 
 
 



 
 

 
16 
 TOUR DE 2 DIAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Limoncello [2 DIAS / 1 NOITE] 
 
Nápoles, Pompéia, Sorrento e Capri com Gruta Azul 
 
Se você deseja conhecer algumas das mais belas cidades costeiras italianas, junte-se 
a nós nesta viagem. Vamos buscá- lo de manhã, em seu hotel localizado 
centralmente, deixaremos Roma em direção ao sul. Nosso destino é Nápoles, onde 
subiremos a colina Vomero para apreciar a vista encantadora sobre o Golfo antes de 
descer novamente para chegar a Pompéia. Almoce a autêntica pizza napolitana antes 
de encontrar nosso guia para um tour a pé neste Patrimônio Mundial da UNESCO: um 
dos lugares mais antigos e mais bem preservados do mundo, Pompéia permite que 
você vislumbre a vida cotidiana dos romanos . Nosso guia fornecerá bilhetes de 
acesso sem fila, além de fones de ouvido e um receptor para que você não perca 
nenhuma informação. Após a visita, seguiremos pela costa para chegar a Sorrento, 
jantar esta incluído (é necessário traje casual elegante) pernoite no hotel quatro 
estrelas. O segundo dia começará com um café da manhã antes de embarcar para a 
ilha de Capri. Dependendo das condições meteorológicas, você fará um passeio de 
barco até a Gruta Azul, uma gruta única onde a luz do sol brilha através da água do 
mar, criando um reflexo mágico azul-esmeralda. Faremos um passeio panorâmico em 
micro-ônibus até Anacapri, o lado mais calmo da ilha. O almoço será em um 
restaurante local depois você terá tempo livre para dar um passeio na famosa 
Piazzetta conhecer as ruas características de Capri, tomar um café. No final da noite, 
voltaremos para Nápoles e seguiremos de volta para Roma, mas, se você preferir ficar 
mais tempo, escolha nossa opção de excursão Dolce Vita: inclui o jantar e mais uma 
noite além de um dia extra em Sorrento para ser aproveitado por conta própria. 
 
1ra Categoria 
 
DBL 389,00€ por pessoa 
SUP SGL 60,00€ suplemento sgl (Não comissionavel) 
 
Onde 
Nápoles 
Ruínas de Pompéia 
Sorrento 
Ilha de Capri 
Gruta Azul 
 
Inclui  
Transporte 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia 
Assistente em Sorrento durante a estadia 
Guia profissional 
Fones de ouvido em Pompéia 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
Bilhetes de entrada para a Gruta Azu l(Somente alta temporada: desde 1º abril até 
31 outubro) 
Bilhetes do Ferry 
1 noite de acomodação em hotel 4* (apartamento standard) 
2 almoços (1 com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída em 



 
 

Pompéia) 
1 jantar (não é recomendável vestuário informal) 
 
Saídas 
Todos os dia às 7:30 h. 
 
Pick Up 
Desde às 6:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês e Espanhol Todos os dias 
Alemão e Português sábados e domingos 
 
 
Não Opera 
24/25/31 dezembro e 1 janeiro 
 
Notas: 

• Por razões técnicas, a ordem do passeio pode ser revertida; Somente uma 
mala por pessoa é permitida; Preço válido para no máximo 2 quartos. 

 
O tour termina no hotel ou arredores 
 
 
17 
 TOUR DE 3 DIAS 
 TRANSPORTE DO HOTEL INCLUÍDO 

 
Dolce Vita [3 DIAS / 2 NOITES] 
 
Nápoles, Pompéia, Sorrento e Capri com Gruta Azul 
 
Se você deseja conhecer algumas das mais belas cidades costeiras italianas, junte-se 
a nós nesta viagem. Vamos buscá- lo de manhã, em seu hotel localizado 
centralmente, deixaremos Roma em direção ao sul. Nosso destino é Nápoles, onde 
subiremos a colina Vomero para apreciar a vista encantadora sobre o Golfo antes de 
descer novamente para chegar a Pompéia. Almoce a autêntica pizza napolitana antes 
de encontrar nosso guia para um tour a pé neste Patrimônio Mundial da UNESCO: um 
dos lugares mais antigos e mais bem preservados do mundo, Pompéia permite que 
você vislumbre a vida cotidiana dos romanos . Nosso guia fornecerá bilhetes de 
acesso sem fila, além de fones de ouvido e um receptor para que você não perca 
nenhuma informação. Após a visita, seguiremos pela costa para chegar a Sorrento, 
jantar esta incluído (é necessário traje casual elegante) pernoite no hotel quatro 
estrelas. O segundo dia começará com um café da manhã antes de embarcar para a 
ilha de Capri. Dependendo das condições meteorológicas, você fará um passeio de 
barco até a Gruta Azul, uma gruta única onde a luz do sol brilha através da água do 
mar, criando um reflexo mágico azul-esmeralda. Faremos um passeio panorâmico em 
micro-ônibus até Anacapri, o lado mais calmo da ilha. O almoço será em um 
restaurante local depois você terá tempo livre para dar um passeio na famosa 
Piazzetta conhecer as ruas características de Capri, tomar um café. No final da noite, 
voltaremos para Nápoles e seguiremos de volta para Roma, mas, se você preferir ficar 
mais tempo, escolha nossa opção de excursão Dolce Vita: inclui o jantar e mais uma 
noite além de um dia extra em Sorrento para ser aproveitado por conta própria. 
 
 



 
 

 
1ra Categoria 
  
DBL 505,00€ por pessoa  
SUP SGL 115,00€ suplemento sgl (Não comissionavel) 
 
Onde 
Nápoles 
Ruínas de Pompéia 
Sorrento 
Ilha de Capri 
Gruta Azul 
 
Inclui 
Transporte 
Guia acompanhante durante o primeiro e último dia 
Assistente em Sorrento durante a estadia 
Guia profissional 
Fones de ouvido em Pompéia 
Bilhetes de entrada em Pompéia Sem Fila 
Bilhetes de entrada para a Gruta Azul (Somente alta temporada: desde 1º abril até 
31 outubro) 
 
Bilhetes do Ferry 
2 noites de acomodação em hotel 4* (apartamento standard) 
2 almoços (1 com uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida incluída em 
Pompéia) 
2 jantares (não é recomendável vestuário informal) 
 
Saídas 
Todos os dia às 7:30 h. 
 
Pick Up 
Desde às 6:30 h. dos hotéis localizados no centro da cidade 
 
Idiomas 
Inglês e Espanhol Todos os dias 
Alemão e Português sábados e domingos 
 
Não Opera 
23/25/30 dezembro e 1 janeiro 
 
 
Notas: 

• Por razões técnicas, a ordem do passeio pode ser revertida; Somente uma 
mala por pessoa é permitida; Preço válido para no máximo 2 quartos. 

 
 
 
O tour termina no hotel ou arredores 
 

 

 



 
 

Excursões e atividades de Nápoles, Sorrento e Pompeia 

 

5 FD Ilha de Capri com Gruta Azul ( de Nápoles) 

Tenha um dia inesquecível fazendo um passeio com guia acompanhante até a Ilha de 
Capri. Nosso passeio inclui a visita à famosa Gruta Azul! 

 

Se você gosta do mar, do sol, da natureza e da vida noturna, descubra uma das ilhas 
mais fascinante do mundo: Capri. Este pequeno tesouro do Mediterrâneo ira te 
surpreender com suas cores, lojas de artesanato e  boutiques de luxo. Tenha um 
maravilhoso dia nesta incrível excursão. 

 

Preço por pessoa € 138,00 

Gratis para crianças 0/2 anos 

 

Onde 

Capri 
Anacapri 
Gruta Azul 
 

Inclui 

Transporte na ilha 
Guia local 
Gruta Azul* 
Bilhetes do ferry de ida e volta de Nápoles para Capri 
Almoço (bebidas não incluídas) 
 

Saídas 

Todos os dias às 10:35 h. de 15 de Maio até 15 de Outubro 

 

Ponto de Encontro 

10:00 h./10:15 h. ao Muelle Beverello em frente à cafeteria “Pic Nic” 

 

Idiomas 

Inglês, Espanhol, Alemão e Francês (mínimo 2 participantes) 



 
 

 

O tour termina após 8 horas aprox. ao Muelle Beverello 

 

 

*Dependendo das condições meteorológicas se não for possível visitar a Gruta Azul, 
ele será substituída com o tour as “Faraglioni” 

 

 

 11 FD Positano e a Costa Amalfitana( de Nápoles) 

 

Enamore-se delos melhores litorais da Itália! Faça uma pausa para visitar Positano e 
Amalfi: as mais belas aldeias do sul da Itália! 

 

Explore a famosa Costa Amalfitana nesta excursão de um dia saindo de Nápoles. À 
chegada ao ponto de encontro, encontre nosso motorista. Você será levado a 
Positano, que, graças à sua esplêndida posição panorâmica e ao centro da cidade, é 
uma das aldeias mais encantadoras do sul da Itália. Com as pitorescas e coloridas 
lojas que cercam as estradas e suas inúmeras praias mundialmente famosas, 
Positano vai deixá-lo maravilhado. Em seguida, passaremos para Amalfi: com sua 
arquitetura mediterrânea, casas empilhadas e edifícios coloridos, Amalfi é 
definitivamente um dos destinos de verão mais importantes da Itália. Na tarde, você 
voltará para a estação de trem de Napoli Centrale, onde nossos serviços terminarão. 

 

Preço por pessoa € 75,00 

 

Onde 

Positano 
Costa Amalfitana 
 

Inclui 

Assistência durante a excursão 
Minivan à disposição para visitar Positano e Amalfi da estação de trem de Napoli 
Centrale 
Motorista de fala inglêsa 
 



 
 

Saídas 

Segundas-feiras, Terças-feiras, Quintas-feiras e Sextas-feiras às 10:00 h. 

 

Ponto de Encontro 

9:45 em frente da entrada do Starhotels Terminus (Piazza Giuseppe Garibaldi, 91) 

 

Idiomas 

Todos os dias - Inglês (mínimo 2 participantes) 
Quintas-feiras - Inglês e Espanhol (mínimo 2 participantes) 
 

O tour termina a estação de trem de Napoli Centrale 

 

 9 FD Capri e Anacapri com visita da Gruta Azul (de Sorrento) 

 

Tenha um dia inesquecível no pequeno tesouro mediterrãneo! 

 

Excursão de um dia inteiro à ilha de Capri. Saída desde o seu hotel (em Sorrento 
centro); apos uma travessia chegaremos na ilha onde seguiremos com a visita da 
Gruta Azul (se as condições do mar permitem). Continuação da visita em minibus até 
Anacapri, uma das duas cidades existentes na ilha. Visitaremos o centro histórico e o 
maravilhoso mirante de Axel Munthe. Em Anacapri almoçaremos em um restaurante 
típico (bebidas não estão incluídas). Ao inicio da tarde, o guia deixará à vossa 
disposição algum tempo livre para as suas atividades preferidas. 

 

€ 147,00 por pessoa 

 

Tour de um dia  

 

Onde 

Capri  
Anacapri 
Gruta Azul 
 



 
 

Inclui 

Transporte 
Guia local 
Almoço (bebidas não incluídas) 
Bilhetes de entrada e visita da Gruta Azul (dependendo das condições meteorológicas) 
 

Saídas 

A partir do 1 de Abril até o 14 de Maio e a partir do 16 de Outubro até o 31 de Outubro: 
Todos os dias às 08:30 
 

A partir do 15 de Maio até o 15 de Outubro :Todos os dias às 10:30 

Pick up  

A partir do 1 de Abril até o 14 de Maio e a partir do 16 de Outubro até o 31 de Outubro 
Às 7:45 dos hotéis centrais (aprox) 
 

A partir do 15 de Maio até o 15 de Outubro; Às 9:45 dos hotéis centrais (aprox) 

 

Idiomas 

Inglês, Espanhol, Francês e Alemão 

 

 

 

Notas: 

Se a Gruta Azul não for acessível devido a condições de maré, você será levado para 
as famosas rochas "I Faraglioni". 

Se as condições meteorológicas não permitem a excursão de barco, você vai fazer 
uma excursão terrestre da ilha. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9B FD Capri e Anacapri com visita da Gruta Azul Ponto de Encontro (de 
Sorrento) 

 

Tenha um dia inesquecível no pequeno tesouro mediterrãneo! 

 

Excursão de um dia inteiro à ilha de Capri. Enconmtra o seu guia no porto de Sorrento 
e; apos uma travessia chegaremos na ilha onde seguiremos com a visita da Gruta 
Azul (se as condições do mar permitem). Continuação da visita em minibus até 
Anacapri, uma das duas cidades existentes na ilha. Visitaremos o centro histórico e o 
maravilhoso mirante de Axel Munthe. Em Anacapri almoçaremos em um restaurante 
típico (bebidas não estão incluídas). Ao inicio da tarde, o guia deixará à vossa 
disposição algum tempo livre para as suas atividades preferidas. 

 

€ 137,00 por pessoa 

 

Onde 

Capri  
Anacapri 
Gruta Azul 
 

Inclui 

Transporte 
Guia local 
Almoço (bebidas não incluídas) 
Bilhetes de entrada e visita da Gruta Azul (dependendo das condições meteorológicas) 
 
Saídas 

A partir do 1 de Abril até o 14 de Maio e a partir do 16 de Outubro até o 31 de Outubro 
Todos os dias às 08:30 
 

A partir do 15 de Maio até o 15 de Outubro:Todos os dias às 10:30 
 

Ponto de Encontro  

A partir do 1 de Abril até o 14 de Maio e a partir do 16 de Outubro até o 31 de Outubro 
Porto de Sorrento, ao Bar Ruccio às 08:00 
 

A partir do 15 de Maio até o 15 de Outubro: Porto de Sorrento, ao Bar Ruccio às 10:00 

 



 
 

Idiomas 

Inglês, Espanhol, Francês e Alemão 

 

 

 

Notas: 

Se a Gruta Azul não for acessível devido a condições de maré, você será levado para 
as famosas rochas "I Faraglioni". 

Se as condições meteorológicas não permitem a excursão de barco, você vai fazer 
uma excursão terrestre da ilha. 

 

Tour 31 Pompeia: Pompeia Tour guiado a pé (De Pomepia9 

 

Patrimônio Mundial da Unesco: Pompeia e suas ruinas sem fila 

 

Viaje no tempo até a época do Império Romano! Descubra um dos lugares 
arqueológicos mais importantes da Europa e um Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Junte-se a nós neste tour onde você fara uma incrível imersão no período dos 
romanos, visitando edifícios antigos, templos e admirando afrescos e mosaicos de 
valor inestimável. 

Através dos restos e ruínas desta cidade antiga, você aprenderá como a erupção do 
Monte Vesúvio em 79 DC devastou a cidade, sepultando seus habitantes e enterrando 
Pompeia sob toneladas de cinzas. O local esteve oculto por cerca de 1.500 anos, até 
ser redescoberto, o mais impressionante são seus objetos sob a cidade que foram 
bem preservados por séculos.  Você terá a oportunidade de caminhar pelas ruas 
antigas para conhecer um pouco mais sobre a vida dos romanos, descobrindo casas 
antigas, padarias, lojas e imaginar como era a vida cotidiana nesta época. 

 
Adulto € 44,00 
Criança (3/7 anos) € 35,20 
Criança (0/2 anos) sem custo 
 

Onde 

Sitio Arqueológico de Pompeia – Patrimônio Mundial da Unesco 

 



 
 

Inclui 

Entrada sem fila 
Guia especializado 
Fones de ouvidos 
 

Saídas 

Diárias às 13:45 

Idiomas 

Inglês e Espanhol Todos os dias 
Alemão e Português sábados e domingos 
Audioguia no sítio arqueológico de Pompéia: italiano, francês, português, chinês, 
russo, japonês e alemão e português (de segunda a sexta-feira) 
 

Ponto de encontro 

Piazza Porta Marina Inferiore, 2 em frente a Hotel Vittoria as 13:30 

 

Tour termina aproximadamente depois de  2h30 no meeting point 

 

 

32 Pompéia e sus ruinas com guia audio 

 

Descubra a beleza de Pompéia, um dos locais arqueológicos mais fascinantes do 
mundo, comece este tour com seus fones de ouvido e aproveite para conhecer um 
pouco mais sobre a antiga cidade de Pompéia. 

 

Entre em um dos locais arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio 
Mundial da UNESCO, as ruínas de Pompéia, com a entrada pule a fila que permitirá 
evitar as longas filas. Retire sua entrada sem fila, e o áudio guia diretamente na 
bilheteria na Piazza Porta Marina Inferiore, mostrando o número de confirmação que 
você receberá por e-mail no momento da confirmação do tour. Coloque os fones de 
ouvido e comece o tour pelas ruínas desta cidade antiga onde você aprenderá como a 
erupção do Monte Vesúvio em 79 DC destruiu a cidade, sepultando seus habitantes e 
enterrando-a sob toneladas de cinzas. O local esteve oculto por cerca de 1.500 anos, 
até ser redescoberto, o mais impressionante são seus objetos sob a cidade que foram 
bem preservados por séculos. Você terá a oportunidade de caminhar no seu próprio 
ritmo pelas ruas antigas para conhecer um pouco mais sobre a vida dos romanos, 
descobrindo casas antigas, padarias, lojas e imaginar como era a vida cotidiana nesta 
época. 



 
 

 

 

36,00€ por pessoa 
28,80 € criança (3-17 anos) 
Sem custo (0-2 anos) 
 

Onde 

Sitio Arqueológico de Pompeia – Patrimônio Mundial da Unesco 

Inclui 

Entrada sem fila 
Fones de ouvidos 
 

Saídas 

Diárias  

 

Ponto de Encontro 

Vox Desk C/O Ristorante Suisse 

Piazza Porta Marina Inferiore, 10/13, 80045 Pompei NA 

 

Idiomas 

Áudio guia no Sitio Arqueológico de Pompeia em italiano, inglês, francês, espanhol, 
alemão 

 

Observações: 

O Ingresso pule a fila para o sitio arqueológico de Pompeia não é reembolsável por 
esta razão o tour não poderá ser:  remarcado, cancelado ou   reembolsado. 

- Você poderá acessar o Sitio Arqueológico de Pompeia pela entrada localizada na 
Porta Marina Superiore ou Porta Marina Inferiore 

** As outras entradas não tem acesso prioritário pule a fila 

- Documento com foto é necessário para a retirada das entradas 

- Seu ingresso é válido de acordo com os horários abaixo:  

 



 
 

 1 de Abril a 31 de Outubro  - 9:30  às  19:30  (última entrada às 18:00) 

 1 de Novembro a 31 de Março  - 9:30  às 17:30 (última entrada às 15:30) 

 

   



 
 

Pontos de encontro 

Pedimos aos nossos clientes para chegar ao ponto de encontro designado 15 minutos 
antes do horário programado para saida, para que o nosso coordenador  
de turismo / guia seja capaz de oorganizar e formar o grupo. Você poderá identificar 
facilmente os nossos coordenadores que estarão vestindo camisas ou casacos que 
expõem o nosso logotipo. 
 
GRAY LINE - I LOVE ROME  
VISITORS CENTRE - BASÍLICA DE SÃO PEDRO 
VIA RUSTICUCCI, 4A 
 
PONTO DE ENCONTRO A 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE 
VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 95 
LOCALIZADA EM FRENTE AO GRAND HOTEL ST. REGIS, A 100 METROS DA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA. 
 
PONTO DE ENCONTRO J 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE - ESTAÇÃO TERMINI 
EM PIAZZA DEI CINQUECENTO, NO MEIO DA PRAÇA. 
 
PONTO DE ENCONTRO P 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE - CIDADE DO VATICANO 
VIA LEONE IV, 33 
 
 
PONTO DE ENCONTRO B 
PIAZZA DEL RISORGIMENTO 
NO CENTRO DA PRAÇA, ONDE ENCONTRAM O NOSSO ASSISTENTE AO 
CAFETERIA L’OTTAGONO 
 
PONTO DE ENCONTRO C 
ARCO DI COSTANTINO 
O FAMOSO ARCO TRIUNFAL SITUADO ENTRE O COLISEU E O MONTE 
PALATINO. PROCURE PER NOSSA ASSISTENTE COM NOSSO LOGOTIPO I LOVE 
ROME DE COR ROSA 
 
PONTO DE ENCONTRO E 
VIALE VATICANO, 100 
PARA ÀS ESCADAS PERTO DA CAFETERIA CAFFÈ VATICANO, LADO OPOSTO 
DA ENTRADA DOS MUSEUS DO VATICANO 
 
PONTO DE ENCONTRO F 
LARGO ARGENTINA 
LARGO ARGENTINA, EM FRENTE DA ENTRADA DO TEATRO ARGENTINA PERTO 
AO RESTAURANTE ROSSOPOMODORO EM LARGO DI TORRE ARGENTINA, 1 
 
PONTO DE ENCONTRO G 
PIAZZA DELLA MINERVA 
PRAÇA DE LA MINERVA PERTO DA ESTÁTUA DO ELEFANTE (ATRÁS DO 
PANTEÃO) 



 
 

PONTO DE ENCONTRO H 
PIAZZA FARNESE 
PRAÇA FARNESE ESQUINA DA VIA DEI BAULLARI, 106 LADO DA CAFETERIA 
FARNESE CAFÈ 
 
PONTO DE ENCONTRO I 
GELATERIA PUNTO GELATO 
VIA DEI PETTINARI, 43 
 
PONTO DE ENCONTRO K 
GALLERIA BORGHESE 
NA ENTRADA DA GALERIA BORGHESE (PIAZZALE DEL MUSEO BORGHESE) 
 
PONTO DE ENCONTRO M 
RESTAURANTE THAT’S AMORE 
RESTAURANTE THAT’S AMORE EM VIA IN ARCIONE, 115 (ÁREA DE TREVI) 
 
PONTO DE ENCONTRO N 
VIA MARSALA, 46/48 
VIA MARSALA EM FRENTE DO CAFFÈ TROMBETTA (VIA MARSALA, 46/48) 
 
PONTO DE ENCONTRO O 
VARCO STERN 
O PONTO DE ENCONTRO É NO TOPO DA ESCADARIA DA PIAZZA DEL 
COLOSSEO, OLHANDO PARA A ENTRADA ORIENTAL DO COLISEU E EM 
FRENTE AO GRAN CAFFÈ MARTINI E ROSSI NA PIAZZA DEL COLOSSEO, 3 
 
PONTO DE ENCONTRO R 
VIA DEL TRAFORO, 148 ESQUINA LARGO DEL TRITONE 
O PONTO DE ENCONTRO É NA ESQUINA DA VIA DEL TRAFORO (PERTO DO 
NUMERO 148) E LARGO DEL TRITONE, DO OUTRO LADO DA CALÇADA FRENTE 
À LOJA DE NOIVAS 
 
EM VIA DEL TRAFORO, 143 ESQUINA COM VIA IN ARCIONE EM FRENTE AO 
SUPERMERCADO 
 
PONTO DE ENCONTRO S 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI 
O PONTO DE ENCONTRO É EM FRENTE A IGREJA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
E DEI MARTIRI PERTO DA ESTAÇÃO DE METRÔ A PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
E DA ESTAÇÃO TERMINI (METRÔ A E B)  



 
 

Perfil da Empresa 
Carrani Tours propõe varias e amplas ofertas para toda a Itália. 
Uma grande seleção de soluções viajem para qualquer alvo de individuais e grupos. 
Uma escolha varia de serviços para visitar as cidades e outras locações, com atenção 
especial na gastronomia regional e a cultura. 
Uma grande organização equipada de flexibilidade e atenção para os clientes. 
 
Recebemos o mundo na Itália desde 1925 
A história da Carrani Tours começa em 1925 com uma idéia brilhante do fundador, 
Benedetto De Angelis. A ideia era dar uma estrutura estável e pré–organizada aos 
serviços de city tour da cidade de Roma. A Carrani Tours obteve (em ordem 
cronológica) a segunda licença de Agência de Viagens e Turismo e o aluguel de 
garagem de ônibus n. 1 do Município de Roma. Desde então, a Carrani Tours vem 
construído lentamente uma rede de conexões noes principais destinos turísticos, o que 
a faz ainda ser líder no mercado turístico italiano. Hoje a Carrani Tours ainda é de 
propriedade da família do fundador, e conta com mais de 60 funcionários. Em 2009 ela 
adquiriu um Obrador turístico norte–americano que Obra sob o nome de Hello Itália 
Tours & Carrani com o objetivo de desenvolver e propagar a marca Carrani no 
mercado dos EUA. Carrani Tours oferece uma gama ampla e diversificada em todo o 
território italiano, trabalhando com paixão e profissionalismo: soluções de viagens para 
grupos e indivíduos e um número ilimitado de serviços para visitar as cidades 
principais e lugares característicos, com especial foco na cultura e na gastronomia 
regional. Carrani oferece seus serviços a clientes do Canadá, Austrália, Europa, 
América Latina, com especial atenção ao mercado brasileiro emergente onde está 
presente desde 2008. 
 
Trabalhamos junto 
Provemos uma seleção detalhada de produtos, com a profissionalidade e a paixão 
precisa. 
O nosso equipo fica a disposição para encontrar a melhor opção. Os vosso clientes 
nunca sentirão–se pedidos, nos sendo os vossos “olhos” e “mãos” durante o recorrido. 
 
Serviços 

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

• Tour e pacotes com exigências próprias para grupos ou individuais 
• Excursões guiadas em cada cidade 
• Carros de luxo 
• Jogos de futebol, eventos esportivos e gourmet tours 
• Hotéis, Vilas 

 
Headquarters Roma, Itália 
Indústria turismo cultural e prazer 
Tipo Companhia privada 
Pais cliente Sul América, Canadá, USA, Austrália 
Staff empresa  70 empregados 
2011 Retorno € 26 milhões 
Fundação 1925 
Presidente e proprietário Mr. Paolo Delfini 
Via I. Pettinengo 72 – 00159 – ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790 
 
 
 
 



 
 

Modalidade de trabalho 
 
Para evitar maiores problemas, a seguir passamos algumas regras do nosso modo de 
trabalhar: 
 
• Para responder com mais detalhes e precisão, as eventuais reclamações devem ser 
enviadas por fax ou e–mail, em um prazo máximo de 60 dias a contar do término dos 
serviços contestados. 
 
• Todas as solicitações de serviço que nos enviem por fax ou e–mail serão 
respondidas por nossos agentes sempre por escrito, sem exceção. No caso de 
solicitação de reserva de hotéis, não havendo disponibilidade de vagas no hotel 
solicitado, confirmaremos a reserva em um hotel similar. 
 
• Em caso de cancelamento de reservas, enviaremos sempre um fax ou um e–mail 
como comprovante do cancelamento. Caso não recebam tal comprovante (fax/e–mail) 
significa que a reserva segue vigente (ativa), portanto, terão que arcar com gastos de 
no show caso nossos fornecedores de serviços nos cobrem tais gastos. 
 
• Informamos todos os clientes que os preços não incluem taxas locais em Florença, 
Roma, Veneza. As taxas tenderão que ser pagas em cada destino para a recep– tion 
desk do hotel a chegada ou à saída como indicado por os hotéis. Vos lembramos que 
as taxas variam de acordo à categoria dos hotéis. Pedimos de informar os clientes 
antes da saída. 
 
• Todos os serviços devem ser prépagos antes da chegada dos clientes (mínimo 7 
dias máximo 15 dias segundo o serviço reservado). 
 
Carrani Tours by Escursioni Italiane Srl 
 
BANCA CARIGE ITALIA SPA 
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580 
SWIFT: CARIITGG 
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59 
00187 – ROMA 
 
INTESA SAN PAOLO SPA 
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414 
SWIFT: BCITITMM 
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10 
00198 – ROMA  
 
Agradecemos que trabalhem conosco e nos colocamos a sua disposição para 
eventuais esclarecimentos. 
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