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O selo Safe Travels é um símbolo de garantia, que 
permite aos viajantes reconhecer as empresas que 
implementaram os protocolos de saúde e higiene de 
acordo com os regulamentos da WTTC World Travel 
and Tourism Council.

Para estar sempre informado, consulte 
o site oficial da Organização Nacional

de Turismo da Itália:

i

Os transportes, hoteis e restaurantes selecionados 
em nossos circuitos adotaram medidas adicionais 
para tornar os protocolos de limpeza e higiene ainda 
mais rigorosos.

Antes de começar a sua viagem, saiba que a Carrani 
tem o compromisso de fornecer todas as informa-
ções necessárias referente aos regulamentos dos 
protocolos de saúde em todos os destinos deste 
tour. Estamos constantemente nos atualizando e 
faremos o mesmo com você e assim garantir que 
tenhas uma viagem tranquila e segura. 

Durante a sua viagem os nossos escritórios estarão 
disponíveis para quaisquer informações ou dúvida 
que aparecerem durante a viagem. O seu Tour líder 
irá informá-lo sobre os protocolos de segurança que 
você precisa estar atento como o uso de máscara, 
precauções de segurança ou medidas preventivas.

VIAJE COM SEGURANÇA
E TRANQUILIDADE

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
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Informações importantes  
antes de reservar

TODOS OS PREÇOS SÃO POR PESSOA
 ∙Todas as tarifas são por pessoa e comissionadas
 ∙As tarifas indicadas são expressas em EURO (€) e incluem Serviço e IVA 
em vigor. Todos os preços estão sujeitos a alteração automática sem 
aviso prévio devido ao aumento do IVA, taxas locais ou taxa de conges-
tionamento de ônibus não comunicados no momento do lançamento 
deste catálogo.

 ∙ Informamos a todos os Clientes que as tarifas não incluem o imposto 
municipal quando aplicável. O imposto municipal deverá de ser pago 
diretamente pelos passageiros no Hotel no check in  ou no check-out. 
Lembramos que o imposto municipal pode variar de acordo com a cate-
goria do hotel. Por favor, informe os viajantes antes da partida
 ∙ Por questões técnicas e/ou logísticas, os itinerários podem ser alterados.

OS TOURS NÃO INCLUEM: 
 ∙Gorjetas
 ∙ Imposto municipal para estadia (de acordo com as regras de cada 
câmara municipal)
 ∙Tudo o que não estiver mencionado no parágrafo “O Tour inclui”

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
 ∙ Sem multa - Até 30 dias úteis antes da saída
 ∙ 25% - De 29 a 9 dias úteis antes da saída
 ∙ 50% - De 8 a 6 dias úteis antes da saída
 ∙ 100% - A partir de 5 dias úteis antes da saída ou no show

Dias úteis: de segunda a sexta
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DESDE ROMA
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Em trem
Viajar em trem de alta velocidade é uma experiência inesquecível. Aproveite 
sua viagem no confortável business class a bordo do Trenitalia, esta classe 
inclui bebidas e jornais. Fique à vontade enquanto toma um café e admira 
pela janela as belas paisagens italianas! 

Vamos visitar as cidades mais famosas do mundo: Roma, Florença e Veneza 
em um grupo pequeno de no máximo 15 pessoas acompanhado por um 
tour líder profissional durante a viagem.

Aproveite sua viagem na 
confortável business class 
a bordo do Trenitalia, esta 
classe inclui bebidas  
e jornais.

Vamos visitar as cidades mais famosas do mundo: Roma, Florença e Veneza 
em um grupo pequeno de no máximo 15 pessoas.

NOSSO CIRCUITO TAMBÉM 
ESTÁ DISPONÍVEL EM:

 ∙ EXPERIENCIA COM ALUGUEL 
DO CARRO 

 ∙ EXPERIENCIA COM MOTORISTA 
E CARRO PRIVATIVO

 ∙ EXPERIENCIA SOMENTE HOTEL 
E SERVIÇOS

Neste itinerário você se hospedará 2 ou 3 noites em cada cidade, para que 
tenhas tempo de conhecer e visitar os principais pontos turísticos e apro-
veitar a vida noturna local. Incluímos uma variedade de passeios e atividades 
durante todo o itinerário; mas nos dias livres, você poderá escolher um de 
nossos tours opcionais, não deixe de consultar.

Nossa jornada começa em Roma. Na cidade eterna, você tem a chance de 
visitar os principais monumentos preservados ao longo dos séculos, respirar 
a história, arte e cultura desta cidade incrível. Nos incluímos dois tour guia-
dos, o Coliseu e os Museus do Vaticano sempre acompanhado de nossos 
guias profissionais. 

Você também terá tempo livre para saborear a culinária local, jantar em 
um dos charmosos restaurantes que oferecem lugares ao ar livre e passear 

no centro histórico de Roma, não deixe de tomar um café ou um gelato. 
Incluímos um jantar no boêmio bairro de Trastevere, um bairro muito char-
moso onde você se sentirá como os locais e experimentará a verdadeira 
vida noturna romana. Acessível apenas a pé, por suas ruas estreitas, você 
encontrará vários mercados e lojinhas de artesanato abertas.

De Roma vamos para Florença, o berço do Renascimento. Aqui vamos ad-
mirar a estátua mais famosa do mundo: o David de Michelangelo, que está 
dentro da Galeria Accademia. Nem todos conseguem ver a verdadeira uma 
vez que a copia esta na praça della Signoria, se prepare para esta obra prima. 
Serão 3 noites em Florença, o que nos dá tempo para conhecer a Toscana. 
Incluímos um passeio fora de Florença, para visitar a famosa região do Chian-
ti. Durante este tour de meio dia, você admirará belas colinas cobertas de 

vinhedos, oliveiras e ciprestes. As vistas são deslumbrantes; as vilas medievais 
localizadas no topo das colinas e os imponentes castelos. Faremos uma para-
da em uma pequena vila medieval chamada Montefioralle, onde visitaremos 
uma vinícola típica para uma degustação de vinhos com algumas entradinhas, 
antes de voltar para Florença.

Nosso itinerário renascentista terminará na cidade mais romântica de todas: 
Veneza! Aqui o seu sonho de passear de gôndola se torna realidade! Incluí-
mos o "Tour Bacaro", vamos visitar alguns “wine bars” locais nas áreas menos 
conhecidas de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho local e o 
famoso cicchetti, que são petiscos venezianos. Será uma experiência muito 
divertida para terminar o nosso tour!
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EM TREM
Itinerário

Dia 1 - Sexta feira
ROMA (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre Su-
gerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. 
Visite a famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma 
moeda por cima do ombro direito direto, a lenda diz que 
se você fizer isso, voltará a Roma. Continue até a Piazza 
Della Rotonda e não deixe de visitar o Panteão, o antigo 
templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido em igre-
ja: este é o único templo romano que permaneceu intacto 
ao longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza 
Navona, e poderá admirar a belíssima fonte dos Quatro 
Rios, projetada por Bernini: a lenda diz que o autor posi-
cionou a personificação do rio da Prata como se estivesse 
com medo da fachada da igreja à sua frente, construída 
por seu rival Borromini. Se preferir podemos reservar um 
tour guiado privativo. Nosso pacote Italia Renascentista 

inclui um jantar em uma tratoria no charmoso bairro de 
Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 
cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita 
vida noturna. Você terá a oportunidade de jantar em uma 
típica trattoria romana, para descobrir aromas e tradições 
antigas. Deixe que a reserva é por nossa conta! Aproveite 
seu jantar! Pernoite.

Dia 2 - Sábado
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita incluída 
nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São 
Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". Seu guia 
o levará aos museus onde você visitará uma das coleções 
de arte mais importantes do mundo. Caminhe pelas belas 
galerias: tapeçarias e mapas geográficos, admire as salas de 

Rafael e, em seguida, a maravilhosa Capela Sistina. Em 
seguida você será levado por uma porta privilegiada à Ba-
sílica de São Pedro: a maior igreja do mundo! O passeio 
termina na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e 
tempo livre para tomar um gelato, um sanduiche ou uma 
típica pizza em pedaço (street food de Roma) À tarde, jun-
te-se ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, 
sem fazer longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, 
vamos conhecer os lugares onde os antigos romanos cos-
tumavam assistir a uma variedade de eventos, como bata-
lha de gladiadores ou caçadas de animais, você aprenderá 
mais sobre como os romanos costumavam aproveitar as 
horas de lazer. Depois do Coliseu, continuaremos para o 
Monte Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os 
imperadores romanos viviam: a vista é espetacular daqui, 
então prepare para tirar fotos belíssimas! Vamos conhecer 
o Fórum Romano, o coração pulsante da vida romana 
antiga, para ver algumas das ruínas da época muito bem 
preservadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo e ten-

te imaginar como era ser um cidadão da Roma antiga. 
Traslado de volta ao hotel Aproveite o resto do dia para 
conhecer a cidade. Hospedagem

Dia 3 - Domingo
ROMA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, encontre seu tour líder no hotel, 
juntos irão até a estação Termini para tomarem o trem de 
alta velocidade para Florença: a viagem dura cerca de uma 
hora e meia, aproveite para apreciar a paisagem italiana. O 
seu tour líder viajará com você, divulgando dicas e infor-
mações locais para você começar a se familiarizar com o 
nosso próximo destino. Ao chegar em Florença, check-in 
no hotel e tempo livre. À tarde, encontre seu guia local 
especializado para um city tour pela cidade considerada 
o "Berço da Renascentista". Vamos conhecer os inúmeros 
monumentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del 
Fiore, mais conhecida como Duomo (externo). Você fi-
cará impressionado com sua magnífica cúpula construída 
por Filippo Brunelleschi. Em seguida, vamos atravessar 
uma pequena praça para ver a torre “Campanile” (parcial-
mente projetada por Giotto) e o Batistério, com suas por-
tas de bronze onde Michelangelo imaginou os “Portões 
do Paraíso”. No centro da cidade, você verá a Piazza della 
Signoria, o Palazzo della Signoria (também conhecido 
como Palazzo Vecchio) e a Basílica de Santa Croce. Este 
passeio mostrará os lugares mais fascinantes e interessantes 
de Florença inclui também a famosa Galeria Accademia. 
Você pode admirar a estátua mais conhecida do mundo, 
o imponente David de Michelangelo, uma escultura de 
beleza absoluta, símbolo do modelo renascentista. Dentro 
da Galeria Accademia, você pode admirar outras obras 
importantes deste famoso artista como "I Prigioni", "San 
Matteo" e "Pietà di Palestrina". Hospedagem

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros e quilômetros de vinhedos e 
olivais, vilarejos entre grandes muralhas medievais, ruas 
sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Montefioral-
le, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos 
uma parada em uma vinícola típica de gestão familiar, 
com baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, 
recebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde o es-
magamento das uvas, passando pela vinificação, envelhe-
cimento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação 
dos vinhos produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 
1 taça safra de Chianti Clássico Reserva, 1 taça safra de 
IGT e Vin Santo), acompanhado de um aperitivo (crou-
tons de polenta com ragù, almôndegas, pão com tomate e 
pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias 
medievais da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao 
redor do antigo castelo. Retorno a Florença. Resto do dia 
livre. Hospedagem 
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar 
o dia passeando pelas ruas da bela cidade Florença por 
conta própria ou escolher um dos nossos passeios guiados 
opcionais. Você pode fazer uma visita guiada a Siena, San 
Gimignano ou Pisa ou escolher uma experiência inesque-
cível, como dirigir uma Ferrari ou um carro antigo (con-
sulte nossa excursão opcional). Hospedagem

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > VENEZA (C)
Após o café da manhã, traslado à estação de trem e saída 
para Veneza. Ao chegar em Veneza aproveite seu transfer 
privativo em táxi aquático para o hotel. Manhã livre, à 
tarde, encontre seu tour líder e prepare-se para uma das 

experiências mais sonhadas: passear de gôndola. Esta é a 
melhor forma de se encantar e se apaixonar pela cidade 
construída sobre as águas. Não tem maneira melhor de 
admirar esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e ar-
mazéns da cidade que deslizar pelo grand canal de Veneza 
e por canais menores com um belo gondoleiro. Mas seu 
dia ainda não terminou. Você terá outra incrível experiên-
cia veneziana! O nosso pacote Italia Reinascentista inclui 
o "Bacaro Tour". Vamos visitar alguns bares locais em 
áreas menos conhecidas de Veneza, onde você degustará 
um Aperol e os cicchetti, que são as tapas venezianas. Será 
uma experiência divertida para encerrar o dia! Noite livre. 
Pernoite

Dia 7 - Quinta feira
VENEZA (C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com 
entrada “pule a fila” para visitar a esplêndida Basílica 

de São Marcos após a visita, vamos conhecer os lugares 
mais emblemáticos da “Cidade Flutuante”: o Palazzo dei 
Dogi (externo), símbolo do passado glorioso de Veneza, 
e a “Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não 
deixe de aproveitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver 
as lojinhas que estão por toda parte. Nossa sugestão para 
um happy hour ir até o tradicionalíssimo bar veneziano 
Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, feito de 
prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 - Sexta feira
VENEZA
Café da manhã e fim dos nossos serviços. Opcional incluir 
extensão a Milão ou retornar a Roma

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Veneza 4*S

VALORES

DBL € 3.865

TPL € 3.565

SGL € 5.732

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Maio 12 26

Junho 9 23

julho 14

Setembro 8 22

Outubro 6 20

HOTEIS

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florença Plaza Lucchesi 4*S

Veneza Starhotels  
Splendid Veneza 4*S

8 dias/7 noites
ROMA > FLORENÇA > VENEZA 

EM     TREM
O pacote inclui

 ∙ Traslado privativo de chegada do aeroporto 
de Fiumicino para o hotel em Roma

 ∙ Transporte em trem de alta velocidade 
(Business Class ou premium)

 ∙ Traslados de/para o hotel até a estação de 
trem incluídos

 ∙ Maleteiros nas estações de trem

 ∙ Hospedagem em hotéis com classificações 
garantidas pela Carrani Tours

 ∙ Maleteiros nos Hotéis

 ∙ Tour lider profissional que acompanhará você 
durante a sua viagem (do 3º ao 7º dia de 
viagem)

 ∙ Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela 
Sistina e Basílica de São Pedro + Coliseu, 
Fórum Romano e Monte Palatino (transporte, 
guia local profissional, bilhetes de entrada sem 
fila, fones de ouvido)

 ∙ Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma. 

 ∙ Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
'Accademia (guia local profissional, bilhetes de 
entrada sem linha, fones de ouvido) 

 ∙ Tour de meio dia no Chianti, visite uma 
vinícola típica e desfrute de uma degustação 
de vinhos com algumas entradinhas

 ∙ City Tour em Venezia: passeio a pé 

 ∙ Ingressos "pule a fila" para visitar a esplêndida 
Basílica de São Marcos, por conta propria

 ∙ Passeio de gôndola 

 ∙ Experiência Baccaro Tour
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O pacote Inclui o aluguel do carro para que você tenha 
independência e possa dirigir por conta própria. Junte-
se ao nosso pequeno grupo Italia Renescentista  apenas 
durante os tours e atividades em cada cidade. Os hotéis 
e as atividades serão os mesmos a única diferença 

será que, em vez de viajar de trem com o grupo, você 
conduzirá seu próprio veículo O carro foi incluído do 
3º ao 6º dia do itinerário. Para seu maior conforto, 
incluímos o estacionamento nos dias de hospedagem 
em Florença. Carros não são permitidos em Veneza.

ALUGUEL DO CARRO
Itinerário

Dia 1 - Sexta feira
ROMA (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre Su-
gerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. 
Visite a famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma 
moeda por cima do ombro direito direto, a lenda diz que 
se você fizer isso, voltará a Roma. Continue até a Piazza 
Della Rotonda e não deixe de visitar o Panteão, o antigo 
templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido em igre-
ja: este é o único templo romano que permaneceu intacto 
ao longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza 
Navona, e poderá admirar a belíssima fonte dos Quatro 
Rios, projetada por Bernini: a lenda diz que o autor posi-
cionou a personificação do rio da Prata como se estivesse 
com medo da fachada da igreja à sua frente, construída 
por seu rival Borromini. Se preferir podemos reservar um 
tour guiado privativo. Nosso pacote Itália Renascentista 
inclui um jantar em uma tratoria no charmoso bairro de 
Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 

cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita 
vida noturna. Você terá a oportunidade de jantar em uma 
típica trattoria romana, para descobrir aromas e tradições. 
Deixe que a reserva é por nossa conta! Aproveite seu jan-
tar! Hospeagem.

Dia 2 - Sábado
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita in-
cluída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". 
Seu guia o levará aos museus onde você visitará uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Cami-
nhe pelas belas galerias: tapeçarias e mapas geográficos, 
admire as salas de Rafael e, em seguida, a maravilhosa 
Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma 
porta privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja 
do mundo! O passeio termina na Praça de São Pedro. 

Traslado para o Coliseu e tempo livre para tomar um 
gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em pedaço 
(street food de Roma) À tarde, junte-se ao nosso guia 
profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer longas 
fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhecer 
os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiadores 
ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre como 
os romanos costumavam aproveitar as horas de lazer. De-
pois do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, 
o lugar onde Roma foi fundada e onde os imperadores 
romanos viviam: a vista é espetacular daqui, então prepa-
re para tirar fotos belíssimas! Vamos conhecer o Fórum 
Romano, o coração pulsante da vida romana antiga, para 
ver algumas das ruínas da época muito bem preservadas: 
deixe o guia levá-lo de volta no tempo e tente imaginar 
como era ser um cidadão da Roma antiga. Traslado ao 
Hotel Aproveite o resto do dia para conhecer a cidade 
Hospedagem

Dia 3 - Domingo
ROMA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, em seu hotel localizado centralmente 
encontre seu motorista para irem até a locadora Avis e assim 
fazer os procedimento para a retirada do carro Agora com as 
chaves na mão comece sua jornada e desfrute da paisagem 
italiana. Se você quiser, sugerimos de fazer uma parada em 
uma destas charmosas cidades no meio do caminho: Orvie-
to, Montepulciano or Civita di Bagnoregio ou ainda, quem 
sabe fazer umas compras em um Outlet de marcas famosas 
antes de chegar a Florença. Ao chegar em Florença, check-
-in no hotel e tempo livre. À tarde, encontre seu guia local 
especializado para um city tour pela cidade considerada o 
"Berço da Renascentista". Vamos conhecer os inúmeros mo-
numentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del Fiore, 
mais conhecida como Duomo (externo). Em sua visita, você 
ficará impressionado com sua magnífica cúpula construída 
por Filippo Brunelleschi. Em seguida, vamos atravessar uma 
pequena praça para ver a torre “Campanile” (parcialmen-
te projetada por Giotto) e o Batistério, com suas portas de 
bronze onde Michelangelo imaginou os “Portões do Paraí-
so”. No centro da cidade, você verá a Piazza della Signoria, 
o Palazzo della Signoria (também conhecido como Palazzo 
Vecchio) e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará 
os lugares mais fascinantes e interessantes de Florença inclui 
também a famosa Galeria Accademia. Você pode admirar a 
estátua mais conhecida do mundo, o imponente David de 
Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, símbolo do 
modelo renascentista. Dentro da Galeria Accademia, você 
pode admirar outras obras importantes deste famoso artis-
ta como "I Prigioni", "San Matteo" e "Pietà di Palestrina". 
Hospedagem

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais bonitas 
e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes desenhadas 
por quilômetros e quilômetros de vinhedos e olivais, vilarejos 
entre grandes muralhas medievais, ruas sinuosas, castelos e 
fortalezas. Chegada em Montefioralle, um lugar maravilhoso 
cercado pela natureza. Faremos uma parada em uma viní-
cola típica de gestão familiar, com baixo impacto ambiental 
e agricultura sustentável, recebeu certificação orgânica em 
2019. Serão mostrados os processos básicos para a produção 
de vinho desde o esmagamento das uvas, passando pela vini-
ficação, envelhecimento até o engarrafamento. Visita à adega 
e degustação dos vinhos produzidos * (1 taça safra de Chianti 
Clássico, 1 taça safra de Chianti Clássico Reserva, 1 taça safra 
de IGT e Vin Santo), acompanhado de um aperitivo (crou-
tons de polenta com ragù, almôndegas, pão com tomate e 
pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias 
medievais da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao re-
dor do antigo castelo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. 
Você pode ir até Pisa ou Siena, ou dar uma volta no entorno 
de Florença. Hospedagem 
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar o 
dia passeando pelas ruas da bela cidade Florença por conta 
própria ou sugerimos que pegue o carro e visite um desses 
destinos maravilhosos próximos a Florença como Siena, San 
Gimignano, Chianti, Val D'Orcia, Pisa, Lucca, Arezzo e 
Cinque Terre. Se deseja fazer uma visita guiada a Siena, San 
Gimignano ou Pisa, podemos reservá-la! Pernoite

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > VENEZA (C)
Após o café da manhã, vamos para Veneza, se você quiser, 
recomendamos uma parada em Bolonha famosas por suas 
torres, igrejas e comida deliciosa. Outra parada que reco-
mendamos Ferrara ou Pádua. Uma vez em Veneza, você 
entregará o seu carro na locadora da Avis no aeroporto 

Marco Polo ou na Piazzale Roma (dependendo de como 
vais chegar em Veneza). Não se preocupe que pensamos 
em tudo! Incluímos o transfer para os hotel Manhã livre, 
à tarde, encontre seu tour líder e prepare-se para uma das 
experiências mais sonhadas: passear de gôndola. Esta é a 
melhor forma de se encantar e se apaixonar pela cidade 
construída sobre as águas. Não tem maneira melhor de 
admirar esplêndidos palácios, igrejas, pontes, jardins e ar-
mazéns da cidade que deslizar pelo grand canal de Veneza 
e por canais menores com um belo gondoleiro. Mas seu 
dia ainda não terminou. Você terá outra incrível experi-
ência veneziana! O nosso pacote Italia Reinassace inclui o 
"Bacaro Tour". Vamos visitar alguns bares de vinho locais 
em áreas menos conhecidas de Veneza, onde você degus-
tará um pouco de vinho e os cicchetti, que são as tapas 
venezianas. Será uma experiência divertida para encerrar 
o dia! Noite livre. Hospedagem

Dia 7 - Quinta feira
VENEZA (C)

Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com 
entrada “pule a fila” para visitar a esplêndida Basílica 
de São Marco após a visita, vamos conhecer os lugares 
mais emblemáticos da “Cidade Flutuante”: o Palazzo dei 
Dogi (externo), símbolo do passado glorioso de Veneza, 
e a “Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não 
deixe de aproveitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver 
as lojinhas que estão por toda parte. Nossa sugestão para 
um happy hour ir até o tradicionalíssimo bar veneziano 
Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, feito de 
prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 - Sexta feira
VENEZA
Café da manhã e fim dos nossos serviços. Opcional incluir 
extensão a Milão ou retornar a Roma

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Veneza 4*S

VALORES

DBL € 4.169

TPL € 3.675

SGL € 6.609

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Maio 12 26

Junho 9 23

julho 14

Setembro 8 22

Outubro 6 20

HOTEIS

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florença Plaza Lucchesi 4*S

Veneza Starhotels  
Splendid Veneza 4*S

 ∙ Traslado privativo de chegada do aeroporto 
de Fiumicino para o hotel em Roma

 ∙ Hospedagem em hotéis selecionados pela 
Carrani Tours

 ∙ Maleteiros nos Hoteis

 ∙ Tour líder profissional que acompanhará 
você durante os passeios (do 3º ao 7º dia de 
viagem)

 ∙ Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela 
Sistina e Basílica de São Pedro + Coliseu, 
Fórum Romano e Monte Palatino (Guia local 
profissional, Bilhetes de entrada sem linha, 
Fones de ouvido)

 ∙ Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma. 

 ∙ Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
'Accademia (guia local profissional, bilhetes de 
entrada sem linha, fones de ouvido) 

 ∙ Tour de meio dia no Chianti, visite uma 
vinícola típica e desfrute de uma degustação 
de vinhos com algumas entradinhas

 ∙ Passeios em Veneza: City tour a pé 

 ∙ Ingressos "pule a fila" para visitar a esplêndida 
Basílica de São Marcos (por conta própria)

 ∙ Passeio de gôndola 

 ∙ Experiência em Bacaro

 ∙ Estacionamento em FLorença

 ∙ Transfer em Veneza de Piazzale Roma ou 
aeroporto Marco Polo para Hotel

 ∙ Aluguel de Carro (Do dia 3 ao dia 6 da 
viagem): Gruppo K (Mercedes Benz B Class 
or similar) 

O pacote inclui
ALUGUEL DO CARRO 8 dias/7 noites

ROMA > FLORENÇA > VENEZA 
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Esta é a nossa opção Premium, você terá o conforto 
de ter um carro mercedes ou similar privativo ou 
uma minivan com um motorista que fala português 
(mediante disponibilidade) para o transporte entre 

as cidades (Roma, Florença e Veneza). Os passeios 
sempre serão os mesmos, hotéis e as atividades estão 
incluídos única diferença é que, em vez de viajar de 
trem com o grupo você terá os traslados privativos

CARRO/VAN COM MOTORISTA

Dia 1 - Sexta feira
ROMA (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre Su-
gerimos um passeio pelo impressionante centro de Roma. 
Visite a famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma 
moeda por cima do ombro direito direto, a lenda diz que 
se você fizer isso, voltará a Roma. Continue até a Piazza 
Della Rotonda e não deixe de visitar o Panteão, o antigo 
templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido em igre-
ja: este é o único templo romano que permaneceu intacto 
ao longo dos séculos. Em seguida você chegará a Piazza 
Navona, e poderá admirar a belíssima fonte dos Quatro 
Rios, projetada por Bernini: a lenda diz que o autor posi-
cionou a personificação do rio da Prata como se estivesse 
com medo da fachada da igreja à sua frente, construída 
por seu rival Borromini. Se preferir podemos reservar um 
tour guiado privativo. Nosso pacote Italia Renascentista 
inclui um jantar em uma trattoria no charmoso bairro de 

Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio da 
cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e muita 
vida noturna. Você terá a oportunidade de jantar em uma 
típica trattoria romana, para descobrir aromas e tradições 
antigas. Deixe que a reserva é por nossa conta! Aproveite 
seu jantar! Hospedagem

Dia 2 - Sábado
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita incluída 
nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São 
Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". Seu guia 
o levará aos museus onde você visitará uma das coleções 
de arte mais importantes do mundo. Caminhe pelas belas 
galerias: tapeçarias e mapas geográficos, admire as salas de 
Rafael e, em seguida, a maravilhosa Capela Sistina. Em se-
guida você será levado por uma porta privilegiada à Basílica 

de São Pedro: a maior igreja do mundo! O passeio termina 
na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e tempo 
livre para tomar um gelato, um sanduiche ou uma típica 
pizza em pedaço (street food de Roma). À tarde, junte-se 
ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer 
longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhe-
cer os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiadores 
ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre como os 
romanos costumavam aproveitar as horas de lazer. Depois 
do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, o lugar 
onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos 
viviam: a vista é espetacular daqui, então prepare para tirar 
fotos belíssimas! Vamos conhecer o Fórum Romano, o co-
ração pulsante da vida romana antiga, para ver algumas das 
ruínas da época muito bem preservadas: deixe o guia levá-lo 
de volta no tempo e tente imaginar como era ser um cida-
dão da Roma antiga. Traslado ao Hotel Aproveite o resto do 
dia para conhecer a cidade Hospedagem.

Dia 3 - Domingo
ROMA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, encontre seu motorista que ira 
acompanhá-lo até seu carro de luxo para a viagem pelas 
estradas do Lazio e Toscana até Florença. Nós pensamos 
em surpreendê-lo ao longo do caminho, oferecemos a 
opção de fazer uma parada em uma destas charmosas ci-
dades: Orvieto, Montepulciano or Civita di Bagnoregio. 
(você poderá decidir durante sua chegada em Roma) Ao 
chegar em Florença, check-in no hotel e tempo livre. À 
tarde, encontre seu guia local especializado para um city 
tour pela cidade considerada o "Berço da Renascentista". 
Vamos conhecer os inúmeros monumentos, igrejas e edi-
fícios como: Santa Maria del Fiore, mais conhecida como 
Duomo (externo). Em sua visita, você ficará impressio-
nado com sua magnífica cúpula construída por Filippo 
Brunelleschi. Em seguida, vamos atravessar uma pequena 
praça para ver a torre “Campanile” (parcialmente projeta-
da por Giotto) e o Batistério, com suas portas de bronze 
onde Michelangelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No 
centro da cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Pala-
zzo della Signoria (também conhecido como Palazzo Vec-
chio) e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará os 
lugares mais fascinantes e interessantes de Florença inclui 
também a famosa Galeria Accademia. Você pode admirar 
a estátua mais conhecida do mundo, o imponente David 
de Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, sím-
bolo do modelo renascentista. Dentro da Galeria Accade-
mia, você pode admirar outras obras importantes deste 
famoso artista como "I Prigioni", "San Matteo" e "Pietà 
di Palestrina". Hospedagem

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros e quilômetros de vinhedos e 
olivais, vilarejos entre grandes muralhas medievais, ruas 
sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Montefioral-
le, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos 
uma parada em uma vinícola típica de gestão familiar, 
com baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, 
recebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde o es-
magamento das uvas, passando pela vinificação, envelhe-
cimento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação 
dos vinhos produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 
1 taça safra de Chianti Clássico Reserva, 1 taça safra de 
IGT e Vin Santo), acompanhado de um aperitivo (crou-
tons de polenta com ragù, almôndegas, pão com tomate e 
pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias 
medievais da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao 
redor do antigo castelo. Retorno a Florença. Resto do dia 
livre. Hospedagem 
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar 
o dia passeando pelas ruas da bela cidade Florença por 
conta própria ou escolher um dos nossos passeios guiados 
opcionais. Você pode fazer uma visita guiada a Siena, San 
Gimignano ou Pisa ou escolher uma experiência inesque-
cível, como dirigir uma Ferrari ou um carro antigo (con-
sulte nossa excursão opcional). Hospedagem

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > VENEZA (C)
Após o café da manhã, saída em seu carro privativo com 
um motorista para Veneza. Neste trajeto você também 
poderá escolher fazer uma parada em uma destas mara-
vilhosas cidades: Bologna, Ferrara ou Padova (escolha a 
cidade da sua parada na sua chegada a Roma). Ao chegar 
em Veneza aproveite seu transfer privativo em táxi aquáti-

co para o hotel. Manhã livre, à tarde, encontre seu tour lí-
der e prepare-se para uma das experiências mais sonhadas: 
passear de gôndola. Esta é a melhor forma de se encantar 
e se apaixonar pela cidade construída sobre as águas. Não 
tem maneira melhor de admirar esplêndidos palácios, 
igrejas, pontes, jardins e armazéns da cidade que deslizar 
pelo grand canal de Veneza e por canais menores com um 
belo gondoleiro. Mas seu dia ainda não terminou. Você 
terá outra incrível experiência veneziana! O nosso paco-
te Italia Reinassace inclui o "Bacaro Tour". Vamos visitar 
alguns bares de vinho locais em áreas menos conhecidas 
de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho e os 
cicchetti, que são as tapas venezianas. Será uma experiên-
cia divertida para encerrar o dia! Noite livre. Hospedagem

Dia 7 - Quinta feira
VENEZA (C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com 
entrada “pule a fila” para visitar a esplêndida Basílica de 

São Marco por conta propria após a visita, vamos conhe-
cer os lugares mais emblemáticos da “Cidade Flutuante”: 
o Palazzo dei Dogi (externo), símbolo do passado glorioso 
de Veneza, e a “Ponte dos Suspiros”. O período da tarde 
é livre, não deixe de aproveitar e caminhar pelo labirinto 
de ruas, ver as lojinhas que estão por toda parte. Nossa su-
gestão para um happy hour ir até o tradicionalíssimo bar 
veneziano Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, 
feito de prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 - Sexta feira
VENEZA
Café da manhã e fim dos nossos serviços. Opcional incluir 
extensão a Milão ou retornar a Roma

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti

Itinerário
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Veneza 4*S

VALORES

DBL € 4.825

TPL € 4.173

SGL € 7.978

8 dias/7 noites
ROMA > FLORENÇA > VENEZA O pacote inclui

CARRO/VAN COM MOTORISTA

 ∙ Traslado privativo de chegada do aeroporto 
de Fiumicino para o hotel em Roma

 ∙ Transporte em carro ou minivan privativo 
com motorista de fala português mediante 
disponibilidade (Roma-Florença e Florença – 
Veneza)

Opção de parada no caminho nas 
cidades: Orvieto, Montepulciano ou 
Civita di Bagnoregio e Bologna, Ferrara 
ou Padova

Tempo da parada: 2 horas

 ∙ Traslados Veneza (Taxi water P.le Roma –
Hotel)

 ∙ Alojamento em hotéis de 4 * e 5 estrelas 
com classificações garantidas pela Carrani 
Tours

 ∙ Maleteiros nos hotéis

 ∙ Tour lider profissional que acompanhará 
você durante a sua viagem (do 3º ao 7º dia 
de viagem)

 ∙ Tours em Roma: Museu do Vaticano, 
Capela Sistina e Basílica de São Pedro + 
Coliseu, Fórum Romano e Monte Palatino 
(transporte, guia local profissional, bilhetes 
de entrada sem linha, fones de ouvido)

 ∙ Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma. 

 ∙ Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
'Accademia (guia local profissional, bilhetes 
de entrada sem linha, fones de ouvido) 

 ∙ Tour de meio dia no Chianti, visite uma 
vinícola típica e desfrute de uma degustação 
de vinhos com algumas entradinhas

 ∙ Passeios em Venezia: passeio a pé com 
ingressos "pule a fila" para visitar a esplêndida 
Basílica de São Marco, por sua conta

 ∙ Passeio de gôndola 

 ∙ Experiência em Bacaro

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Maio 12 26

Junho 9 23

julho 14

Setembro 8 22

Outubro 6 20

HOTEIS

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florença Plaza Lucchesi 4*S

Veneza Starhotels  
Splendid Veneza 4*S
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Itinerário
SOMENTE HOTÉIS E PASSEIOS

Dia 1 - Sexta feira
ROMA (J)
Bem-vindo à Roma! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel.
Resto do dia livre Sugerimos um passeio pelo impressio-
nante centro de Roma. Visite a famosa Fontana de Trevi e 
não deixe de jogar uma moeda por cima do ombro direito 
direto, a lenda diz que se você fizer isso, voltará a Roma. 
Continue até a Piazza Della Rotonda e não deixe de visi-
tar o Panteão, o antigo templo de Marcus Agrippa mais 
tarde convertido em igreja: este é o único templo romano 
que permaneceu intacto ao longo dos séculos. Em seguida 
você chegará a Piazza Navona, e poderá admirar a belíssi-
ma fonte dos Quatro Rios, projetada por Bernini: a len-
da diz que o autor posicionou a personificação do rio da 
Prata como se estivesse com medo da fachada da igreja à 

sua frente, construída por seu rival Borromini. Se preferir 
podemos reservar um tour guiado privativo. Nosso paco-
te Itália Renascentista inclui um jantar em uma tratoria 
no charmoso bairro de Roma: Trastevere! Conhecido por 
ser o bairro boêmio da cidade Eterna, com ótimas opções 
gastronômicas e muita vida noturna. Você terá a opor-
tunidade de jantar em uma típica trattoria romana, para 
descobrir aromas e tradições antigas. Deixe que a reserva é 
por nossa conta! Aproveite seu jantar! Pernoite.

Dia 2 - Sábado
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita incluída 
nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São 
Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". Seu guia 

o levará aos museus onde você visitará uma das coleções 
de arte mais importantes do mundo. Caminhe pelas belas 
galerias: tapeçarias e mapas geográficos, admire as salas de 
Rafael e, em seguida, a maravilhosa Capela Sistina. Em se-
guida você será levado por uma porta privilegiada à Basílica 
de São Pedro: a maior igreja do mundo! O passeio termina 
na Praça de São Pedro. Traslado para o Coliseu e tempo 
livre para tomar um gelato, um sanduiche ou uma típica 
pizza em pedaço (street food de Roma). À tarde, junte-se 
ao nosso guia profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer 
longas fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhe-
cer os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiadores 
ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre como os 
romanos costumavam aproveitar as horas de lazer. Depois 
do Coliseu, continuaremos para o Monte Palatino, o lugar 
onde Roma foi fundada e onde os imperadores romanos 

viviam: a vista é espetacular daqui, então prepare para ti-
rar fotos belíssimas! Vamos conhecer o Fórum Romano, o 
coração pulsante da vida romana antiga, para ver algumas 
das ruínas da época muito bem preservadas: deixe o guia 
levá-lo de volta no tempo e tente imaginar como era ser um 
cidadão da Roma antiga. Traslado para o Hotel Aproveite o 
resto do dia para conhecer a cidade Pernoite.

Dia 3 - Domingo
ROMA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, Chegada em Florença por con-
ta própria. Ao chegar em Florença, check-in no hotel. À 
tarde, encontre seu guia local especializado para um city 
tour pela cidade considerada o "Berço da Renascentista". 
Vamos conhecer os inúmeros monumentos, igrejas e edi-
fícios como: Santa Maria del Fiore, mais conhecida como 
Duomo (externo). Em sua visita, você ficará impressio-
nado com sua magnífica cúpula construída por Filippo 
Brunelleschi. Em seguida, vamos atravessar uma pequena 
praça para ver a torre “Campanile” (parcialmente projeta-
da por Giotto) e o Batistério, com suas portas de bronze 
onde Michelangelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No 
centro da cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Pala-
zzo della Signoria (também conhecido como Palazzo Vec-
chio) e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará os 
lugares mais fascinantes e interessantes de Florença inclui 
também a famosa Galeria Accademia. Você pode admirar 
a estátua mais conhecida do mundo, o imponente David 
de Michelangelo, uma escultura de beleza absoluta, sím-
bolo do modelo renascentista. Dentro da Galeria Accade-
mia, você pode admirar outras obras importantes deste 
famoso artista como "I Prigioni", "San Matteo" e "Pietà 
di Palestrina". Pernoite

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros e quilômetros de vinhedos e 
olivais, vilarejos entre grandes muralhas medievais, ruas 
sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Montefioral-
le, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos 
uma parada em uma vinícola típica de gestão familiar, 
com baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, 
recebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde o es-
magamento das uvas, passando pela vinificação, envelhe-
cimento até o engarrafamento. Visita à adega e degustação 
dos vinhos produzidos * (1 taça safra de Chianti Clássico, 
1 taça safra de Chianti Clássico Reserva, 1 taça safra de 
IGT e Vin Santo), acompanhado de um aperitivo (crou-
tons de polenta com ragù, almôndegas, pão com tomate e 
pão com óleo de produção própria). Após a visita, vamos 
caminhando até Montefioralle, uma das mais belas aldeias 
medievais da Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao 
redor do antigo castelo. Retorno a Florença. Resto do dia 
livre. Pernoite 
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Depois do café da manhã, Dia livre. Você pode passar 
o dia passeando pelas ruas da bela cidade Florença por 
conta própria ou escolher um dos nossos passeios guiados 
opcionais. Você pode fazer uma visita guiada a Siena, San 
Gimignano ou Pisa ou escolher uma experiência inesque-
cível, como dirigir uma Ferrari ou um carro antigo (con-
sulte nossa excursão opcional). Pernoite

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > VENEZA (C)
Após o café da manhã, Chegada em Veneza por conta 
própria. Manhã livre, à tarde, encontre seu tour líder e 
prepare-se para uma das experiências mais sonhadas: pas-
sear de gôndola. Esta é a melhor forma de se encantar e 
se apaixonar pela cidade construída sobre as águas. Não 

tem maneira melhor de admirar esplêndidos palácios, 
igrejas, pontes, jardins e armazéns da cidade que deslizar 
pelo grand canal de Veneza e por canais menores com um 
belo gondoleiro. Mas seu dia ainda não terminou. Você 
terá outra incrível experiência veneziana! O nosso pacote 
Itália Renascentista inclui o "Bacaro Tour". Vamos visitar 
alguns bares de vinho locais em áreas menos conhecidas 
de Veneza, onde você degustará um pouco de vinho e os 
cicchetti, que são as tapas venezianas. Será uma experi-
ência divertida para encerrar o dia! Noite livre. Pernoite

Dia 7 - Quinta feira
VENEZA (C)
Após o café da manhã, aproveite seu passeio a pé, com en-
trada “pule a fila” para visitar a esplêndida Basílica de São 
Marco (por conta própria) após a visita, vamos conhecer 
os lugares mais emblemáticos da “Cidade Flutuante”: o 

Palazzo dei Dogi, símbolo do passado glorioso de Veneza, 
e a “Ponte dos Suspiros”. O período da tarde é livre, não 
deixe de aproveitar e caminhar pelo labirinto de ruas, ver 
as lojinhas que estão por toda parte. Nossa sugestão para 
um happy hour ir até o tradicionalíssimo bar veneziano 
Harry’s Bar onde foi inventado o drink Bellini, feito de 
prosecco e suco de pêssego. Hospedagem no hotel

Dia 8 - Sexta feira
VENEZA
Café da manhã e fim dos nossos serviços. Opcional incluir 
extensão a Milão ou retornar a Roma

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

O pacote Inclui os hotéis e as atrações para que você 
tenha independência e possa chagar as cidades por 
conta própria. Junte-se ao nosso pequeno grupo Italia 
Renescentista  apenas durante os tours e atividades 

em cada cidade. Os hotéis e as atividades serão os 
mesmos a única diferença será que, em vez de viajar 
de trem com o grupo, você chagará em Florença e 
Veneza por conta própria.

Dia 4 - Segunda feira
FLORENÇA 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Veneza 4*S

VALORES

DBL € 3.495

TPL € 3.159

SGL € 5.639

O pacote inclui
SOMENTE HOTÉIS E PASSEIOS 8 dias/7 noites

ROMA > FLORENÇA > VENEZA 

 ∙ Traslado privativo de chegada do aeroporto 
de Fiumicino para o hotel em Roma

 ∙ Alojamento em hotéis de 4 * e 5 estrelas 
com classificações garantidas pela Carrani 
Tours

 ∙ Maleteiro nos hoteis

 ∙ Tour lider profissional que acompanhará 
você durante a sua viagem (do 3º ao 7º dia 
de viagem)

 ∙ Tours em Roma: Museu do Vaticano, Capela 
Sistina e Basílica de São Pedro + Coliseu, 
Fórum Romano e Monte Palatino (Guia local 
profissional, Bilhetes de entrada sem linha, 
Fones de ouvido)

 ∙ Jantar em Trastevere, uma das áreas mais 
características de Roma. 

 ∙ Tours em Firenze: passeio a pé e Galleria dell 
'Accademia (guia local profissional, bilhetes 
de entrada sem linha, fones de ouvido) 

 ∙ Tour de meio dia no Chianti, visite uma 
vinícola típica e desfrute de uma degustação 
de vinhos com algumas entradinhas

 ∙ Passeios em Venezia: passeio a pé com 
ingressos "pule a fila" para visitar a esplêndida 
Basílica de São Marcos, por sua conta

 ∙ Passeio de gôndola 

 ∙ Experiência em Bacaro

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Maio 12 26

Junho 9 23

julho 14

Setembro 8 22

Outubro 6 20

HOTEIS

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florença Plaza Lucchesi 4*S

Veneza Starhotels  
Splendid Veneza 4*S
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DESDE MILÃO
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EM TREM

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 1 - Sexta feira
MILÃO
Bem-vindo à Milão! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre. 
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de 
Milão. Hospedagem.

Dia 2 - Sábado
MILÃO (C)
Café da manhã no seu hotel. Após o café da manhã, 
encontre seu guia local para um passeio a pé de três ho-
ras pelo coração de Milão. Siga seu guia pelas ruas de 
Milão, parando em locais como a casa de ópera La Scala, 
a Catedral de Milão e o Castello Sforzesco. Ao final do 
passeio, você terá tempo livre antes de retornar ao hotel 
por conta própria. Pernoite.

Dia 3 - Domingo
MILÃO > LA SPEZIA (C, J)
Após o café da manhã encontre seu tour líder, para irem 
estação de trem Milano Centrale, vamos embarcar no 

trem para La Spezia: A viagem dura aproximadamen-
te 3 horas, aproveite para apreciar a paisagem italiana 
até chegarmos na Ligúria. O tour líder viajará com você 
no trem, dando dicas e informações locais do que fazer. 
Uma vez em La Spezia, você fará o check-in em seu hotel 
e aproveitará o tempo livre. Jantar no hotel e pernoite. 

Dia 4 - Segunda feira
LA SPEZIA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, vamos até o porto de La Spezia 
para o início do nosso passeio de barco, que terá duração 
de 4 horas. Você ira apreciar as belíssimas paisagens que 
envolve essa região e entenderá porque leva o nome de 
“Cinque Terre” ou as cinco aldeias da costa. Primeiro, 
navegaremos em direção a Porto Venere ao longo da cos-
ta ocidental do Golfo de La Spezia, ao nos aproximar, 
vamos ver San Pietro (São Pedro), uma igreja católica ro-
mana construída sobre uma rocha com vista para o mar. 
Se quiser será possível dar um mergulho relaxante nestas 
águas cristalinas. Em seguida, seguiremos com nossa na-
vegação em direção ao Parque Natural Cinque Terre. As 
cinco aldeias que dão nome a este incrível território são: 

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monte-
rosso. Em barco, você terá uma vista de todas elas. Fa-
remos uma parada em Monterosso e você aproveitará o 
tempo livre para visitar a vila mais vibrante de Cinque 
Terre. No caminho de volta para La Spezia, veremos a 
Grotta Byron, Scola Tower e uma fazenda de mexilhões. 
À tarde, seguiremos para Florença. Após o check-in em 
Florença, você terá tempo livre. Pernoite em Florença. 

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, encontre seu guia local espe-
cializado para um city tour pela cidade considerada o 
"Berço da Renascentista". Vamos conhecer os inúmeros 
monumentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del 
Fiore, mais conhecida como Duomo (lado externo). Em 
sua visita, você ficará impressionado com sua magnífi-
ca cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em se-
guida, vamos atravessar uma pequena praça para ver a 
torre “Campanile” (parcialmente projetada por Giotto) 
e o Batistério, com suas portas de bronze onde Miche-
langelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No centro 

da cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo 
della Signoria (também conhecido como Palazzo Vec-
chio) e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará 
os lugares mais fascinantes e interessantes de Florença 
inclui também a famosa Galeria Accademia. Você pode 
admirar a estátua mais conhecida do mundo, o impo-
nente David de Michelangelo, uma escultura de beleza 
absoluta, símbolo do modelo renascentista. Dentro da 
Galeria Accademia, você pode admirar outras obras im-
portantes deste famoso artista como "I Prigioni", "San 
Matteo" e "Pietà di Palestrina". Pernoite Após a visita 
dia livre. Você pode passar o dia passeando pelas ruas 
da bela cidade Florença por conta própria ou escolher 
um dos nossos passeios guiados opcionais. Você pode 
fazer uma visita guiada a Siena, San Gimignano ou Pisa 
ou escolher uma experiência inesquecível, como dirigir 
uma Ferrari ou um carro antigo (consulte nossa excur-
são opcional). Pernoite

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros e quilômetros de vinhedos 
e olivais, vilarejos entre grandes muralhas medievais, ruas 
sinuosas, castelos e fortalezas. Chegada em Montefioral-
le, um lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos 
uma parada em uma vinícola típica de gestão familiar, 
com baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, 
recebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde o 
esmagamento das uvas, passando pela vinificação, en-
velhecimento até o engarrafamento. Visita à adega e de-
gustação dos vinhos produzidos * (1 taça safra de Chianti 
Clássico, 1 taça safra de Chianti Clássico Reserva, 1 taça 
safra de IGT e Vin Santo), acompanhado de um aperitivo 
(croutons de polenta com ragù, almôndegas, pão com to-
mate e pão com óleo de produção própria). Após a visita, 
vamos caminhando até Montefioralle, uma das mais be-
las aldeias medievais da Itália. Uma charmosa cidade que 
cresceu ao redor do antigo castelo. Retorno a Florença. 
Resto do dia livre. Pernoite 
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 7 - Quinta feira
FLORENÇA > ROMA (C, J)
Após o café da manhã, encontre seu tour líder no hotel, 
juntos irão até a estação Santa Maria Novella para to-
marem o trem de alta velocidade para Roma: a viagem 
dura cerca de uma hora e meia, aproveite para apreciar a 
paisagem italiana. O seu tour líder viajará com você, di-
vulgando dicas e informações locais para você começar a 
se familiarizar com o nosso próximo destino. Ao chegar 
em Florença, check-in no hotel e tempo livre. Sugerimos 
um passeio pelo impressionante centro de Roma. Visi-
te a famosa Fontana de Trevi e não deixe de jogar uma 
moeda por cima do ombro direito direto, a lenda diz que 
se você fizer isso, voltará a Roma. Continue até a Piazza 
Della Rotonda e não deixe de visitar o Panteão, o antigo 
templo de Marcus Agrippa mais tarde convertido em 
igreja: este é o único templo romano que permaneceu 
intacto ao longo dos séculos. Em seguida você chegará a 
Piazza Navona, e poderá admirar a belíssima fonte dos 
Quatro Rios, projetada por Bernini: a lenda diz que o 
autor posicionou a personificação do rio da Prata como 
se estivesse com medo da fachada da igreja à sua frente, 
construída por seu rival Borromini. Se preferir podemos 
reservar um tour guiado privativo. Nosso pacote Italia 
Renascentista inclui um jantar no charmoso bairro de 
Roma: Trastevere! Conhecido por ser o bairro boêmio 
da cidade Eterna, com ótimas opções gastronômicas e 
muita vida noturna. Você terá a oportunidade de jantar 
em uma típica trattoria romana, para descobrir aromas e 
tradições antigas. Aproveite seu jantar! Pernoite.

Dia 8 - Sexta feira

ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita inclu-
ída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". 
Seu guia o levará aos museus onde você visitará uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Cami-
nhe pelas belas galerias: tapeçarias e mapas geográficos, 
admire as salas de Rafael e, em seguida, a maravilhosa 
Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma 
porta privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja 
do mundo! O passeio termina na Praça de São Pedro. 
Traslado para o Coliseu e tempo livre para tomar um 
gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em pedaço 
(street food de Roma) À tarde, junte-se ao nosso guia 
profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer longas 
fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhecer 
os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiado-
res ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre 
como os romanos costumavam aproveitar as horas de 

lazer. Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte 
Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os im-
peradores romanos viviam: a vista é espetacular daqui, 
então prepare para tirar fotos belíssimas! Vamos conhe-
cer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida roma-
na antiga, para ver algumas das ruínas da época muito 
bem preservadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo 
e tente imaginar como era ser um cidadão da Roma an-
tiga. Traslado de volta ao hotel Aproveite o resto do dia 
para conhecer a cidade Hospedagem

Dia 9 - Domingo
ROMA (C)
Café da manhã em seu hotel, traslado para o aeroporto. 
Consulte-nos para passeios opcionais neste dia ou quem 
sabe estender até a costa Amalfitana. Fim dos nossos 
serviços. 

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti

Itinerário
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

VALORES

DBL € 3.896

SGL* € 6.272

TPL € On request

9 dias/8 noites
MILÃO > LA SPEZIA> FLORENÇA > ROMA

*Dux

EM     TREM
O pacote inclui

 ∙ Traslado privativo de chegada do aeroporto 
de Milão Malpensa Airport para o hotel em 
Milão

 ∙ City tour de 3 horas a pé com guia local 

 ∙ Passeio de barco em Cinque Terre 

 ∙ City em Florença a pé com guia local inclui 
visita a Galleria Accademia (entrada sem fila e 
fone de ouvidos)

 ∙ Meio dia de tour na região do Chianti com 
degustação e vinhos e aperitivo em uma 
vinícola local

 ∙ Tour nos Museus do Vaticano, Capela Sistina 
e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino (Pick Up no hotel, 
transfer do Vaticano ao Coliseu, guia local e 
entrada sem filas, fones de ouvido)

 ∙ Jantar no hotel em La Spezia

 ∙ Jantar em Trastevere

 ∙ Passagens de trem

 ∙ Transfers de e parado hotel para as estações 
de trem em cada cidade

 ∙ Tour líder do 3° ao 7° dia de viagem

 ∙ Hoteis selecionados pela Carrani Tours da 
cadeia NH Hoteis

 ∙ Serviço de Maleteiros

 ∙ Traslado privativo de saida do Hotel de Roma 
para o aeroporto.

ALTA TEMPORADA

Abril 14

Maio 12 26

Junho 2 23

Julho 7

Setembro 15 29

Outubro 6 20

HOTEIS

Milão NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florença NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*
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O pacote inclui o aluguel do carro para que você 
tenha independência e possa dirigir por conta 
própria. Junte-se ao nosso pequeno grupo Italia 

Renescentista  apenas durante os tours e atividades 
em cada cidade. O Aluguel do carro sera do 3° ao 
7° dia do itinerário

COM ALUGUEL DO CARRO

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 1 - Sexta feira
MILÃO
Bem-vindo à Milão! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre. 
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de 
Milão. Pernoite em Milão.

Dia 2 - Sábado
MILÃO (C)
Café da manhã no seu hotel. Após o café da manhã, 
encontre seu guia local para um passeio a pé de três ho-
ras pelo coração de Milão. Siga seu guia pelas ruas de 
Milão, parando em locais como a casa de ópera La Scala, 
a Catedral de Milão e o Castello Sforzesco. Ao final do 
passeio, você terá tempo livre antes de retornar ao hotel 
por conta própria. Hospedagem

Dia 3 - Domingo
MILÃO > LA SPEZIA (C, J)
Após o café da manhã em seu hotel, seu motorista o leva-
rá a locadora da Avis para buscar o carro alugado. Já com 

o seu carro, aproveite sua viagem até a maravilhosa Ligu-
ria. Uma vez em La Spezia, você fará o check-in em seu 
hotel e aproveitará o tempo livre. E não se preocupe! O 
estacionamento está incluído. Jantar no hotel e pernoite.

Dia 4 - Segunda feira
LA SPEZIA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, vamos até o porto de La Spezia 
para o início do nosso passeio de barco, que terá duração 
de 4 horas. Você ira apreciar as belíssimas paisagens que 
envolve essa região e entenderá porque leva o nome de 
“Cinque Terre” ou as cinco aldeias da costa. Primeiro, 
navegaremos em direção a Porto Venere ao longo da cos-
ta ocidental do Golfo de La Spezia, ao nos aproximar, 
vamos ver San Pietro (São Pedro), uma igreja católica 
romana construída sobre uma rocha com vista para o 
mar. Se quiser será possível dar um mergulho relaxante 
nestas águas cristalinas. Em seguida, seguiremos com 
nossa navegação em direção ao Parque Natural Cin-
que Terre. As cinco aldeias que dão nome a este incrível 
território são: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Ver-
nazza e Monterosso. Em barco, você terá uma vista de 

todas elas. Faremos uma parada em Monterosso e você 
aproveitará o tempo livre para visitar a vila mais vibrante 
de Cinque Terre. No caminho de volta para La Spezia, 
veremos a Grotta Byron, Scola Tower e uma fazenda de 
mexilhões. A tarde viagem para Florença, sugerimos 
uma parada em Pisa Hospedagem em Florença. Estacio-
namento incluído

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, encontre seu guia local espe-
cializado para um city tour pela cidade considerada o 
"Berço da Renascentista". Vamos conhecer os inúmeros 
monumentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del 
Fiore, mais conhecida como Duomo (lado externo). Em 
sua visita, você ficará impressionado com sua magnífi-
ca cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em se-
guida, vamos atravessar uma pequena praça para ver a 
torre “Campanile” (parcialmente projetada por Giotto) 
e o Batistério, com suas portas de bronze onde Miche-
langelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No centro da 
cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo della 

Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio) 
e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará os 
lugares mais fascinantes e interessantes de Florença in-
clui também a famosa Galeria Accademia. Você pode 
admirar a estátua mais conhecida do mundo, o impo-
nente David de Michelangelo, uma escultura de beleza 
absoluta, símbolo do modelo renascentista. Dentro da 
Galeria Accademia, vamos admirar outras obras im-
portantes deste famoso artista como "I Prigioni", "San 
Matteo" e "Pietà di Palestrina". Pernoite Aproveita sua 
tarde livre: você decide como passar o resto do seu dia! 
Podes aproveitar e passear por Florença ou pegue o seu 
carro e explore destinos como Siena, San Gimignano, 
Chianti, Val D’Orcia, Pisa, Lucca e Arezzo. Se você de-
seja fazer uma visita guiada em Siena, San Gimignano 
ou Pisa, podemos reservá-la! O pernoite é em Florença.

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros de vinhedos e olivais, vila-
rejos entre grandes muralhas medievais, ruas sinuosas, 
castelos e fortalezas. Chegada em Montefioralle, um 
lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com 
baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, re-
cebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde 
o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, 
envelhecimento até o engarrafamento. Visita à adega 
e degustação dos vinhos produzidos * (1 taça safra de 
Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti Clássico Re-
serva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompanhado 
de um aperitivo (croutons de polenta com ragù, almôn-
degas, pão com tomate e pão com óleo de produção 
própria). Após a visita, vamos caminhando até Monte-
fioralle, uma das mais belas aldeias medievais da Itália. 
Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do antigo 
castelo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. Pernoite 
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 7 - Quinta feira
FLORENÇA > ROMA (C, J)
Após o café da manhã, seu próximo destino será Roma. 
Durante a viagem, se desejar, recomendamos uma pa-
rada em Siena. Durante a viagem aprecie a espetacular 
paisagem Toscana até chegar a cidade eterna: Roma! 
Em Roma, você deixará seu carro na locadora da Avis, 
onde o seu transfer estará te esperando e o levará ao ho-
tel. Check-in no hotel e restante do dia livre. Sugerimos 
um passeio casual no centro da cidade por sua conta, 
conheça a famosa Fontana di Trevi. Primeiro: feche os 
olhos, jogue uma moeda por cima do ombro direito di-
reto na água ... a lenda diz que, se você fizer isso, terá a 
garantia de voltar a Roma! Ou talvez caminhe até a Pia-
zza Della Rotonda e aprecie a vista do Panteão, o único 
antigo templo romano que permaneceu intacto ao lon-
go dos séculos. De lá, chegue à Piazza Navona, a poucos 
passos de distância, e tire fotos da Fonte dos Quatro 
Rios de Bernini: a lenda diz que o famoso artista barro-
co esculpiu a figura que personifica o Rio da Prata com 
a mão diante dos olhos como se estivesse tentando não 
ver a fachada da Igreja de Sant'Agnese, logo em fren-
te, que foi projetada por Borromini, rival de Bernini. 
Para saber mais detalhes sobre a história desses pontos 
turísticos marcantes, são possíveis visitas guiadas pri-
vativas com um de nossos guias profissionais. A noite 
você tem incluído um jantar em um bairro imperdível 
de Roma: Trastevere. Conheça a a vida noturna roma-
na, movimentada com pubs, restaurantes e discotecas 
para todas as idades. Você terá a oportunidade de jantar 
em uma típica trattoria romana e descobrir as tradições 
culinárias. Não se preocupe: nós cuidaremos da reserva! 
Retorno ao hotel. Hospedagem em Roma

Dia 8 - Sexta feira
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita inclu-
ída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". 
Seu guia o levará aos museus onde você visitará uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Cami-
nhe pelas belas galerias: tapeçarias e mapas geográficos, 
admire as salas de Rafael e, em seguida, a maravilhosa 
Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma 
porta privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja 
do mundo! O passeio termina na Praça de São Pedro. 
Traslado para o Coliseu e tempo livre para tomar um 
gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em pedaço 
(street food de Roma) À tarde, junte-se ao nosso guia 
profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer longas 
fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhecer 
os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiado-
res ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre 

como os romanos costumavam aproveitar as horas de 
lazer. Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte 
Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os im-
peradores romanos viviam: a vista é espetacular daqui, 
então prepare para tirar fotos belíssimas! Vamos conhe-
cer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida roma-
na antiga, para ver algumas das ruínas da época muito 
bem preservadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo 
e tente imaginar como era ser um cidadão da Roma an-
tiga. Traslado de volta ao hotel Aproveite o resto do dia 
para conhecer a cidade Hospedagem em Roma

Dia 9 - Domingo
ROMA (C)
Café da manhã em seu hotel, transfer para o Aeroporto. 
Para os que tem mais tempo para viajar sugerimos es-
tender até a costa Amalfitana. Fim dos nossos serviços. 

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti

Itinerário
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

VALORES

DBL € 3.963

SGL* € 6.584

TPL € On request

ALTA TEMPORADA

Abril 14

Maio 12 26

Junho 2 23

Julho 7

Setembro 15 29

Outubro 6 20

HOTEIS

Milão NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florença NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

9 dias/8 noites
MILÃO > LA SPEZIA> FLORENÇA > ROMA

*Dux

O pacote inclui
COM     ALUGUEL DO CARRO

 ∙ Traslado Privativo aeroporto Milão Malpensa 
para hotel

 ∙ City tour de 3 horas a pé com guia local 

 ∙ Passeio de barco em Cinque Terre 

 ∙ City em Florença a pé com guia local inclui 
visita a Galleria Accademia (entrada sem fila e 
fone de ouvidos)

 ∙ Meio dia de tour a região do Chianti com 
degustação e vinhos e aperitivo em uma 
vinícola local

 ∙ Tour nos Museus do Vaticano, Capela Sistina 
e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino (Pick Up no hotel, 
transfer do Vaticano ao Coliseu, guia local e 
entrada sem filas, fones de ouvido)

 ∙ Jantar no hotel em La Spezia

 ∙ Jantar em Trasevere

 ∙ Tour líder do 3°ao 7° dia de viagem

 ∙ Hoteis selecionados pela Carrani Tours da 
cadeia NH Hoteis

 ∙ Serviço de Maleteiros

 ∙ Traslado privativo de saida do Hotel de Roma 
para o aeroporto.

 ∙ Estacionamento em La Spezia e Florença

 ∙ Aluguel de Carro (3°ao 7° dia de viagem): 
Grupo K (Mercedes Benz B Class ou similar) 
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EM CARRO/VAN COM MOTORISTA

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 1 - Sexta feira
MILÃO
Bem-vindo à Milão! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre. 
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de 
Milão. Pernoite em Milão.

Dia 2 - Sábado
MILÃO (C)
Café da manhã no seu hotel. Após o café da manhã, 
encontre seu guia local para um passeio a pé de três ho-
ras pelo coração de Milão. Siga seu guia pelas ruas de 
Milão, parando em locais como a casa de ópera La Scala, 
a Catedral de Milão e o Castello Sforzesco. Ao final do 
passeio, você terá tempo livre antes de retornar ao hotel 
por conta própria. Hospedagem

Dia 3 - Domingo
MILÃO > LA SPEZIA (C, J)
Após o café da manhã em seu hotel, seu motorista irá te 
buscar no hotel. Em seu carro privativo, aproveite sua 

viagem até a maravilhosa Liguria. Uma vez em La Spe-
zia, você fará o check-in em seu hotel e aproveitará o 
tempo livre. Jantar no hotel e hospedagem.

Dia 4 - Segunda feira
LA SPEZIA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, vamos até o porto de La Spezia 
para o início do nosso passeio de barco, que terá duração 
de 4 horas. Você ira apreciar as belíssimas paisagens que 
envolve essa região e entenderá porque leva o nome de 
“Cinque Terre” ou as cinco aldeias da costa. Primeiro, 
navegaremos em direção a Porto Venere ao longo da cos-
ta ocidental do Golfo de La Spezia, ao nos aproximar, 
vamos ver San Pietro (São Pedro), uma igreja católica 
romana construída sobre uma rocha com vista para o 
mar. Se quiser será possível dar um mergulho relaxante 
nestas águas cristalinas. Em seguida, seguiremos com 
nossa navegação em direção ao Parque Natural Cin-
que Terre. As cinco aldeias que dão nome a este incrível 
território são: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Ver-
nazza e Monterosso. Em barco, você terá uma vista de 
todas elas. Faremos uma parada em Monterosso e você 

aproveitará o tempo livre para visitar a vila mais vibrante 
de Cinque Terre. No caminho de volta para La Spezia, 
veremos a Grotta Byron, Scola Tower e uma fazenda de 
mexilhões. A tarde, quando terminar o passeio de barco, 
seu motorista ira busca-lo para levar até Florença, temos 
uma surpresa no meio do caminho, Seu motorista ira 
fazer uma parada em Pisa. Hospedagem em Florença

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, encontre seu guia local espe-
cializado para um city tour pela cidade considerada o 
"Berço da Renascentista". Vamos conhecer os inúmeros 
monumentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del 
Fiore, mais conhecida como Duomo (lado externo). Em 
sua visita, você ficará impressionado com sua magnífica 
cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em segui-
da, vamos atravessar uma pequena praça para ver a torre 
“Campanile” (parcialmente projetada por Giotto) e o 
Batistério, com suas portas de bronze onde Michelan-
gelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No centro da 
cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo della 

Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio) 
e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará os 
lugares mais fascinantes e interessantes de Florença in-
clui também a famosa Galeria Accademia. Você pode 
admirar a estátua mais conhecida do mundo, o impo-
nente David de Michelangelo, uma escultura de beleza 
absoluta, símbolo do modelo renascentista. Dentro da 
Galeria Accademia, vamos admirar outras obras im-
portantes deste famoso artista como "I Prigioni", "San 
Matteo" e "Pietà di Palestrina". Aproveita sua tarde li-
vre: você decide como passar o resto do seu dia! Podes 
aproveitar e passear por Florença ou pegue o seu carro e 
explore destinos como Siena, San Gimignano, Chianti, 
Val D’Orcia, Pisa, Lucca e Arezzo. Se você deseja fazer 
uma visita guiada em Siena, San Gimignano ou Pisa, 
podemos reservá-la! Hospedagem em Florença.

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros de vinhedos e olivais, vila-
rejos entre grandes muralhas medievais, ruas sinuosas, 
castelos e fortalezas. Chegada em Montefioralle, um 
lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com 
baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, re-
cebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde 
o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, 
envelhecimento até o engarrafamento. Visita à ade-
ga e degustação dos vinhos produzidos * (1 taça safra 
de Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti Clássico 
Reserva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompa-
nhado de um aperitivo (croutons de polenta com ragù, 
almôndegas, pão com tomate e pão com óleo de pro-
dução própria). Após a visita, vamos caminhando até 
Montefioralle, uma das mais belas aldeias medievais da 
Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do 
antigo castelo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. 
Hospedagem
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 7 - Quinta feira
FLORENÇA > ROMA (C, J)
Depois do café da manhã nosso próximo destino sera 
Roma. O seu motorista estará te esperando no hotel. 
No caminho, recomendamos uma parada em Siena. 
Durante a viagem aprecie a espetacular paisagem Tos-
cana até chegar a cidade eterna: Roma! Check-in no ho-
tel e restante do dia livre. Sugerimos um passeio casual 
no centro da cidade por sua conta, conheça a famosa 
Fontana di Trevi. Primeiro: feche os olhos, jogue uma 
moeda por cima do ombro direito direto na água ... a 
lenda diz que, se você fizer isso, terá a garantia de voltar 
a Roma! Ou talvez caminhe até a Piazza Della Rotonda 
e aprecie a vista do Panteão, o único antigo templo ro-
mano que permaneceu intacto ao longo dos séculos. De 
lá, chegue à Piazza Navona, a poucos passos de distân-
cia, e tire fotos da Fonte dos Quatro Rios de Bernini: a 
lenda diz que o famoso artista barroco esculpiu a figura 
que personifica o Rio da Prata com a mão diante dos 
olhos como se estivesse tentando não ver a fachada da 
Igreja de Sant'Agnese, logo em frente, que foi projetada 
por Borromini, rival de Bernini. Para saber mais deta-
lhes sobre a história desses pontos turísticos marcantes, 
são possíveis visitas guiadas privativas com um de nos-
sos guias profissionais. A noite você tem incluído um 
jantar em um bairro imperdível de Roma: Trastevere. 
Conheça a a vida noturna romana, movimentada com 
pubs, restaurantes e discotecas para todas as idades. 
Você terá a oportunidade de jantar em uma típica trat-
toria romana e descobrir as tradições culinárias. Não se 
preocupe: nós cuidaremos da reserva! Retorno ao hotel. 
Hospedagem em Roma

Dia 8 - Sexta feira
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita inclu-
ída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". 
Seu guia o levará aos museus onde você visitará uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Cami-
nhe pelas belas galerias: tapeçarias e mapas geográficos, 
admire as salas de Rafael e, em seguida, a maravilhosa 
Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma 
porta privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja 
do mundo! O passeio termina na Praça de São Pedro. 
Traslado para o Coliseu e tempo livre para tomar um 
gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em pedaço 
(street food de Roma) À tarde, junte-se ao nosso guia 
profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer longas 
fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhecer 
os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiado-
res ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre 

como os romanos costumavam aproveitar as horas de 
lazer. Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte 
Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os im-
peradores romanos viviam: a vista é espetacular daqui, 
então prepare para tirar fotos belíssimas! Vamos conhe-
cer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida roma-
na antiga, para ver algumas das ruínas da época muito 
bem preservadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo 
e tente imaginar como era ser um cidadão da Roma an-
tiga. Traslado de volta ao hotel Aproveite o resto do dia 
para conhecer a cidade Hospedagem em Roma

Dia 9 - Domingo
ROMA (C)
Café da manhã em seu hotel, transfer para o Aeroporto. 
Para os que tem mais tempo para viajar sugerimos es-
tender até a costa Amalfitana. Fim dos nossos serviços. 

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti

Itinerário
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

VALORES

DBL € 5.297

SGL* € 9.989

TPL € On request

HIGH SEASON

Abril 14

Maio 12 26

Junho 2 23

Julho 7

Setembro 15 29

Outubro 6 20

HOTEIS

Milão NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florença NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

*Dux

9 dias/8 noites
MILÃO > LA SPEZIA> FLORENÇA > ROMA

 ∙ Traslado Privativo aeroporto Milão Malpensa 
para hotel

 ∙ Carro/MiniVan com motorista privativo nos 
trechos: Milão – La Spezia, La Spezia-Florença 
e Florença-Roma

 ∙ Parada de 2h em Pisa em Siena

 ∙ City tour de 3 horas a pé com guia local 

 ∙ Passeio de barco em Cinque Terre 

 ∙ City em Florença a pé com guia local inclui 
visita a Galleria Accademia (entrada sem fila e 
fone de ouvidos)

 ∙ Meio dia de tour a região do Chianti com 
degustação e vinhos e aperitivo em uma 
vinícola local

 ∙ Tour nos Museus do Vaticano, Capela Sistina 
e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino (Pick Up no hotel, 
transfer do Vaticano ao Coliseu, guia local e 
entrada sem filas, fones de ouvido)

 ∙ Jantar no hotel em La Spezia

 ∙ Jantar em Trasevere

 ∙ Transfers de/para a locadora da Avis 

 ∙ Tour líder do 3°ao 7° dia de viagem

 ∙ Hoteis selecionados pela Carrani Tours da 
cadeia NH Hoteis

 ∙ Serviço de Maleteiros

 ∙ Traslado privativo de saida do Hotel de Roma 
para o aeroporto.

O pacote inclui
EM     CARRO/VAN COM MOTORISTA
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SOMNTE HOTÉIS E PASSEIOS

LEGENDA:
(C) Café da manhã incluído
(J) Jantar incluído

Dia 1 - Sexta feira
MILÃO
Bem-vindo à Milão! Depois de encontrar no aeroporto 
seu motorista, transfer para o hotel. Resto do dia livre. 
Sugerimos um passeio pelo impressionante centro de 
Milão. Pernoite em Milão.

Dia 2 - Sábado
MILÃO (C)
Café da manhã no seu hotel. Após o café da manhã, 
encontre seu guia local para um passeio a pé de três ho-
ras pelo coração de Milão. Siga seu guia pelas ruas de 
Milão, parando em locais como a casa de ópera La Scala, 
a Catedral de Milão e o Castello Sforzesco. Ao final do 
passeio, você terá tempo livre antes de retornar ao hotel 
por conta própria. Hospedagem

Dia 3 - Domingo
MILÃO > LA SPEZIA (C, J)
Após o café da manhã em hotel. Chegada em La Spezia 
por conta própria. Uma vez em La Spezia, você fará o 

check-in em seu hotel e aproveitará o tempo livre. Jantar 
no hotel e hospedagem.

Dia 4 - Segunda feira
LA SPEZIA > FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, vamos até o porto de La Spezia 
para o início do nosso passeio de barco, que terá duração 
de 4 horas. Você ira apreciar as belíssimas paisagens que 
envolve essa região e entenderá porque leva o nome de 
“Cinque Terre” ou as cinco aldeias da costa. Primeiro, 
navegaremos em direção a Porto Venere ao longo da cos-
ta ocidental do Golfo de La Spezia, ao nos aproximar, 
vamos ver San Pietro (São Pedro), uma igreja católica ro-
mana construída sobre uma rocha com vista para o mar. 
Se quiser será possível dar um mergulho relaxante nestas 
águas cristalinas. Em seguida, seguiremos com nossa na-
vegação em direção ao Parque Natural Cinque Terre. As 
cinco aldeias que dão nome a este incrível território são: 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monte-
rosso. Em barco, você terá uma vista de todas elas. Fa-
remos uma parada em Monterosso e você aproveitará o 
tempo livre para visitar a vila mais vibrante de Cinque 

Terre. No caminho de volta para La Spezia, veremos a 
Grotta Byron, Scola Tower e uma fazenda de mexilhões. 
A tarde, quando terminar o passeio de barco, viaja para o 
seu próximo destino Florença. Chegada em Florença por 
conta própria, Hospedagem em Florença

Dia 5 - Terça feira
FLORENÇA (C)
Após o café da manhã, encontre seu guia local espe-
cializado para um city tour pela cidade considerada o 
"Berço da Renascentista". Vamos conhecer os inúmeros 
monumentos, igrejas e edifícios como: Santa Maria del 
Fiore, mais conhecida como Duomo (lado externo). Em 
sua visita, você ficará impressionado com sua magnífica 
cúpula construída por Filippo Brunelleschi. Em segui-
da, vamos atravessar uma pequena praça para ver a torre 
“Campanile” (parcialmente projetada por Giotto) e o 
Batistério, com suas portas de bronze onde Michelan-
gelo imaginou os “Portões do Paraíso”. No centro da 
cidade, você verá a Piazza della Signoria, o Palazzo della 
Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio) 
e a Basílica de Santa Croce. Este passeio mostrará os 

lugares mais fascinantes e interessantes de Florença in-
clui também a famosa Galeria Accademia. Você pode 
admirar a estátua mais conhecida do mundo, o impo-
nente David de Michelangelo, uma escultura de beleza 
absoluta, símbolo do modelo renascentista. Dentro da 
Galeria Accademia, vamos admirar outras obras im-
portantes deste famoso artista como "I Prigioni", "San 
Matteo" e "Pietà di Palestrina". Aproveita sua tarde li-
vre: você decide como passar o resto do seu dia! Podes 
aproveitar e passear por Florença ou pegue o seu carro e 
explore destinos como Siena, San Gimignano, Chianti, 
Val D’Orcia, Pisa, Lucca e Arezzo. Se você deseja fazer 
uma visita guiada em Siena, San Gimignano ou Pisa, 
podemos reservá-la! Hospedagem em Florença.

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI (C)
Após o café da manhã, saída para uma das áreas mais 
bonitas e típicas da Toscana, o Chianti Colinas verdes 
desenhadas por quilômetros de vinhedos e olivais, vila-
rejos entre grandes muralhas medievais, ruas sinuosas, 
castelos e fortalezas. Chegada em Montefioralle, um 
lugar maravilhoso cercado pela natureza. Faremos uma 
parada em uma vinícola típica de gestão familiar, com 
baixo impacto ambiental e agricultura sustentável, re-
cebeu certificação orgânica em 2019. Serão mostrados 
os processos básicos para a produção de vinho desde 
o esmagamento das uvas, passando pela vinificação, 
envelhecimento até o engarrafamento. Visita à ade-
ga e degustação dos vinhos produzidos * (1 taça safra 
de Chianti Clássico, 1 taça safra de Chianti Clássico 
Reserva, 1 taça safra de IGT e Vin Santo), acompa-
nhado de um aperitivo (croutons de polenta com ragù, 
almôndegas, pão com tomate e pão com óleo de pro-
dução própria). Após a visita, vamos caminhando até 
Montefioralle, uma das mais belas aldeias medievais da 
Itália. Uma charmosa cidade que cresceu ao redor do 
antigo castelo. Retorno a Florença. Resto do dia livre. 
Hospedagem
* A seleção de vinhos pode mudar de acordo com a produção.

Dia 7 - Quinta feira
FLORENÇA > ROMA (C, J)
Depois do café da manhã nosso próximo destino sera 
Roma. Chegada em Roma por conta própria.Check-in 
no hotel e restante do dia livre. Sugerimos um passeio 
casual no centro da cidade por sua conta, conheça a fa-
mosa Fontana di Trevi. Primeiro: feche os olhos, jogue 
uma moeda por cima do ombro direito direto na água 
... a lenda diz que, se você fizer isso, terá a garantia de 
voltar a Roma! Ou talvez caminhe até a Piazza Della 
Rotonda e aprecie a vista do Panteão, o único antigo 
templo romano que permaneceu intacto ao longo dos 
séculos. De lá, chegue à Piazza Navona, a poucos pas-
sos de distância, e tire fotos da Fonte dos Quatro Rios 
de Bernini: a lenda diz que o famoso artista barroco 
esculpiu a figura que personifica o Rio da Prata com a 
mão diante dos olhos como se estivesse tentando não 
ver a fachada da Igreja de Sant'Agnese, logo em fren-
te, que foi projetada por Borromini, rival de Bernini. 
Para saber mais detalhes sobre a história desses pontos 
turísticos marcantes, são possíveis visitas guiadas pri-
vativas com um de nossos guias profissionais. A noite 
você tem incluído um jantar em um bairro imperdível 
de Roma: Trastevere. Conheça a a vida noturna roma-
na, movimentada com pubs, restaurantes e discotecas 
para todas as idades. Você terá a oportunidade de jantar 
em uma típica trattoria romana e descobrir as tradições 
culinárias. Não se preocupe: nós cuidaremos da reserva! 
Retorno ao hotel. Hospedagem em Roma

Dia 8 - Sexta feira
ROMA (C)
Nesse dia você visitará as atrações imperdíveis de Roma: 
Museus do Vaticano e o Coliseu. Após o café da manhã, 
entre as 7:45 e 8:00, pick up no hotel para a visita inclu-

ída nos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, com nosso acesso exclusivo "pule a fila". 
Seu guia o levará aos museus onde você visitará uma das 
coleções de arte mais importantes do mundo. Cami-
nhe pelas belas galerias: tapeçarias e mapas geográficos, 
admire as salas de Rafael e, em seguida, a maravilhosa 
Capela Sistina. Em seguida você será levado por uma 
porta privilegiada à Basílica de São Pedro: a maior igreja 
do mundo! O passeio termina na Praça de São Pedro. 
Traslado para o Coliseu e tempo livre para tomar um 
gelato, um sanduiche ou uma típica pizza em pedaço 
(street food de Roma) À tarde, junte-se ao nosso guia 
profissional para a visita ao Coliseu, sem fazer longas 
fila. Ao entrar no Anfiteatro Flaviano, vamos conhecer 
os lugares onde os antigos romanos costumavam assistir 
a uma variedade de eventos, como batalha de gladiado-
res ou caçadas de animais, você aprenderá mais sobre 
como os romanos costumavam aproveitar as horas de 
lazer. Depois do Coliseu, continuaremos para o Monte 
Palatino, o lugar onde Roma foi fundada e onde os im-
peradores romanos viviam: a vista é espetacular daqui, 
então prepare para tirar fotos belíssimas! Vamos conhe-

cer o Fórum Romano, o coração pulsante da vida roma-
na antiga, para ver algumas das ruínas da época muito 
bem preservadas: deixe o guia levá-lo de volta no tempo 
e tente imaginar como era ser um cidadão da Roma an-
tiga. Traslado de volta ao hotel Aproveite o resto do dia 
para conhecer a cidade Hospedagem em Roma

Dia 9 - Domingo
ROMA (C)
Café da manhã em seu hotel, transfer para o Aeroporto. 
Para os que tem mais tempo para viajar sugerimos es-
tender até a costa Amalfitana. Fim dos nossos serviços. 

O deslocamento entre as cidades é totalmente 
desvinculado do pacote, para que o passageiro 
possa definir a melhor maneira de viajar.

Dia 6 - Quarta feira
FLORENÇA > CHIANTI 

selecta degustação 
de vinhos e comidas 
típicas do chianti

Itinerário
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

VALORES

DBL € 3.489

SGL* € 5.765

TPL € On request

ALTA TEMPORADA

Abril 14

Maio 12 26

Junho 2 23

Julho 7

Setembro 15 29

Outubro 6 20

HOTEIS

Milão NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florença NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

*Dux

9 dias/8 noites
MILÃO > LA SPEZIA> FLORENÇA > ROMAO pacote inclui

SOMNTE HOTÉIS E PASSEIOS

 ∙ Traslado Privativo aeroporto Milão Malpensa 
para hotel

 ∙ City tour de 3 horas a pé com guia local em 
Milão

 ∙ Passeio de barco em Cinque Terre 

 ∙ City em Florença a pé com guia local inclui 
visita a Galleria Accademia (entrada sem fila e 
fone de ouvidos)

 ∙ Meio dia de tour a região do Chianti com 
degustação e vinhos e aperitivo em uma 
vinícola local

 ∙ Tour nos Museus do Vaticano, Capela Sistina 
e Basílica de São Pedro + Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino (Pick Up no hotel, 
transfer do Vaticano ao Coliseu, guia local e 
entrada sem filas, fones de ouvido) 

 ∙ Jantar em La Spezia (no Hotel )

 ∙ Jantar em Trasevere

 ∙ Tour líder do 3°ao 7° dia de viagem

 ∙ Hoteis selecionados pela Carrani Tours da 
cadeia NH Hoteis

 ∙ Traslado privativo de saida do Hotel de 
Roma para o aeroporto.



ITÁLIA RENASCENTISTA  |  AT 23 46 | 47

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.

Nossos 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

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 reception 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).

História
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

Carrani Tours 
propõe varias  
e ampalas 

Contatos

DEPARTAMENTO  
DE RESERVAS

product@carrani.com

DEPARTAMENTO  
DE VENDAS

sales@carrani.com

DEPARTAMENTO  
DE GRUPOS

DEPARTAMENTO  
DE MARKETING

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
DEPARTAMENTO 

PREMIUM

DEPARTAMENTO  
DE PRODUTOS
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