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ITÁLIA é a paixão pela vida. é um país 
multiplicado em mil aldeias, um grito do outro 

lado da rua para nos saudar, uma panela fumegante 
chegando ao centro da mesa. . a itália é a história 

de todo ocidente, do império mais fascinante
e de sua queda. é júlio césar, luciano palavarotti e 

sofia loren; e tem também a melhor pizza do mundo. 

a itália é a magia de uma cidade que parece 
flutuar na água, a arte do renascimento em 

suas telas e em suas capelas. . é a força de uma 
língua e seus dialetos, o prosciutto di parma, 

o branco dos dolomitas e a espuma do 
mar que atinge as praias e os povoados.

quem poderia conhecer tudo o que ela tem a oferecer! 
apaixonar-se em verona, perder-se em veneza,
provar todas as receitas de toscana e puglia.
a casa de deus na terra, a cúpula de s. pedro 
e os sabores do paraíso; a azeitona, a massa, 

os mariscos, o prosecco, o queijo,
o vinho tinto e os cannolis em frente ao mar tirreno.

em cada ponto cardeal, em cada canto da itália 
você pode sentir a paixão pela vida, pela arte,

pela história, pelo amor, pela cozinha, 
pelo mar e pelas montanhas.

Master Group abre seus braços para mostrar 
a essência que nos define.

em cada aldeia, em cada passeio, 
a itália é uma experiência inesquecível.



Somos uma operadora receptiva focada em oferecer as melhores propostas do 
mercado para turismo na ITÁLIA.
Estamos em constante evolução e crescimento, cuidando de cada detalhe para 
oferecer experiências de viagem que garantam a excelência na prestação de 
serviços. A Itália é fascinante e queremos que ela seja explorada da melhor 
maneira em cada um de seus destinos.

Pela nossa experiência no mercado somos uma empresa reconhecida, sólida e 
confiável, com uma equipe ativa focada em fornecer soluções completas aos 
nossos clientes. É por isso que nos dedicamos a consultar e reservar hotéis, 
agendar passeios e excursões diárias, coordenar a logística de passeios particu-
lares e em grupo, e planejar eventos, tudo isso com um alto grau de personali-
zação, ajustando cada serviço ao perfil específico de nossos clientes.

Master
Group 



NOSSOS PRODUTOS NOSSAS MARCAS





O QUE FAZEMOS
Nos dedicamos a consultar e reservar hotéis, agendar 
passeios e excursões diárias, coordenar a logística de 
passeios particulares e em grupo, e planejar eventos. 
Tudo com um alto grau de personalização, ajustando 
cada serviço ao perfil específico de nossos clientes.

PORQUE NOS ESCOLHER

• Viajar é nossa paixão, e isso se 
reflete em nossos produtos.

• Temos uma grande variedade de produtos, 
com serviços de excelente qualidade.

• Estamos nos detalhes, para que os viajantes 
vivam uma experiência completa.

• Possuímos uma estrutura sólida e confiável, 
com uma grande equipe de profissionais.

  Contamos con mais 
de 5.500 agências 
filiadas em todo o 

mundo, con sistema
de reserva B2B

Planejamos mais de 200  
saídas garantidas durante 

o ano, com diferentes 
propostas para conhecer
todas as regiões da Italia

Temos contratos com mais 
de 3000 hotéis, consolidando  

assim uma ampla gama de 
serviços de hospedagem, 

locais e tarifas.

Durante 2019, mais 
de 550 mil viajantes 

utilizaram nossos 
serviços para percorrer 

os cantos da Italia.

Contamos com: certificado nr. 
IT/00232Q/18 - Sistema de

Gestação de Qualidade de Grupo 
Master Tour Operador cumpre a nor-

ma UNI EN ISO 9001:2015 (IAF:39).
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MAJESTOSA TOSCANA MJT1 10

MAJESTOSA ITÁLIA DESDE MILÃO MJI1 16

MAJESTOSA VENEZA MJV1 24

MAJESTOSA ITÁLIA DESDE ROMA R-MJI1 32

MAJESTOSA ITÁLIA DESDE ROMA & FASCINANTE LIGÚRIA RMJ1-FSL1 42

FASCINANTE ITÁLIA  FST1 52

FASCINANTE ITÁLIA & SUBLIME CAMPÂNIA  FST-SBC1  58

FASCINANTE LIGÚRIA  FSL1  68

FASCINANTES LAGOS DO NORTE  FLN1 74

FASCINANTES LAGOS DO NORTE & FASCINANTE LIGÚRIA  FLN-FSL1 80

FASCINANTES LAGOS DO NORTE & MAJESTOSA ITÁLIA  FLN-MJI1 88

FASCINANTES LAGOS DO NORTE FLN2 98

SUBLIME CALÁBRIA SB-CA1 104

SUBLIME CALÁBRIA & SICILIA  SBCA – SIC1 110

SUBLIME CAMPÂNIA SBC1 118

SUBLIME CAMPÂNIA & PÚGLIA SBC1-PU1 126

SUBLIME CAMPÂNIA Y SUBLIME CALÁBRIA  SBC1-SBCA1 136

SUBLIME CAMPÂNIA, CALÁBRIA & SICILIA  SBC1-CA-SIC 146 

SUBLIME PÚGLIA SB-PU1 160

SUBLIME PÚGLIA, CAMPÂNIA & CALÁBRIA  SBPU1-C1-CA 166

SUBLIME SICILIA DESDE CATÂNIA  SB-SIC1  176

SUBLIME SICILIA DESDE PALERMO  SB-SIC2 182

  SAÍDAS GARANTIDAS
2023 / 2024



MAJESTOSA
TOSCANA

SEG - SEG (MJT1)

8 DIAS / 7 NOITES

FLORENÇA - CHIANTI - MONTERIGGIONI 
SAN GIMIGNANO - SIENA - ASSIS – ROMA

SAÍDAS:

ABRIL: 17
MAIO: 1 - 15
JUNHO: 12 - 25
JULHO: 10 - 24
AGOSTO: 7 - 28
SETEMBRO: 11 - 25
OUTUBRO: 9 – 23

EUR 1.760
Preço por pessoa 
Em quarto DUPLO

Preço por pessoa em
Quarto TRIPLO: € 1.745.-
Taxa. SINGLE: € 745.-

NOVEMBRO: 6
DEZEMBRO: 4
JANEIRO 2024: 8
FEVEREIRO 2024: 5

EUR 1.610
Preço por pessoa 
Em quarto DUPLO

Preço por pessoa em
Quarto TRIPLO: € 1.595.-
Taxa. SINGLE: € 595.-
Taxa HB: € 330.-
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  Nota: para consultar tarifas das noites pré e pós-tours, ou noites extras nas eventuais cidades, por favor vá para as condições gerais no 
final deste documento.

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 07 noites de hospedagem em quarto duplo nos hotéis acima men-
cionados, com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluído;

• Traslado privado na chegada e na partida;

• Assistência de um guia de língua hispânica durante todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Florença 
- Siena - Assis - Roma. Guias de áudio disponíveis durante todo o 
tour;

• Entrada: Palácio Pitti em Florença; Catedral de Siena.

• Degustação de vinhos em Chianti e produtos locais.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Imposto municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e extras de natureza geral e pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e mediante solici-
tação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi ou similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar
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DIA 1 · SEG

FLORENÇA

Chegada ao aeroporto e traslado para 
o hotel em Florença e acomodação em 
quartos reservados.

DIA 2 · TER

FLORENÇA
Café da manhã no hotel e manhã livre. 
Depois, no ponto designado, encontro 
com o resto do grupo e visita guiada a 
Florença, uma cidade cheia de atmos-
fera, evocativa do passado, considerada 
no mundo inteiro como o berço do Re-
nascimento, o berço da arquitetura e da 
arte. Visita guiada ao seu centro históri-
co, declarado Patrimônio Mundial pela 
Unesco, repleto de igrejas, monumen-
tos, palácios renascentistas de beleza de 
tirar o fôlego, tão elogiados por poetas 
de todos os tempos. O Batistério de San 
Giovanni, dedicado ao santo padroeiro 
da cidade, a famosa torre sineira de Gio-
tto, a Catedral de Santa Maria del Fiore, 
a imponente cúpula de Brunelleschi são 
apenas algumas das muitas atrações a 
serem admiradas em Florença. Após a 
visita, volte para o hotel. Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL 
Galería da Academia.
A Galería da Academia é um dos mu-
seus mais importantes do mundo e de 
Florença. Dentro você pode admirar em 
toda sua majestade e beleza o David de 
Miguel Ângelo, a escultura mais famo-
sa e importante do mundo, o símbolo 
universal da cidade de Florença.

D3. EXCURSÃO OPCIONAL 

Pisa, a cidade da 
Torre Inclinada
Visite Pisa, uma cidade com uma at-
mosfera única, com a famosa Piazza 
dei Miracoli, Patrimônio Mundial da 
UNESCO que inclui a mundialmente 
famosa Torre Inclinada, a Catedral, o 
Batistério de San Giovanni e o Cemité-
rio Monumental.

DIA 4 · QUI 

FLORENÇA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA

Café da manhã e partida para o coração 
da Toscana - a área do Chianti, famosa 
por sua paisagem típica toscana, vinhe-
dos, ciprestes, aldeias pitorescas e delí-
cias enogastronômicas. Passeio panorâ-
mico por pequenas aldeias e parada em 
uma das adegas para degustar o famoso 
vinho Chianti e outros produtos locais. 
Continuação para Monteriggioni, a vila 
construída como “sentinela” da Repú-
blica de Siena. Caminhada livre no cen-
tro da vila medieval, onde você pode 
admirar a arquitetura excepcional, tam-
bém descrita na descrição abaixo por 
DanteAlighieri em o Inferno da  Divina  
Comédia. Finalmente, uma breve para-
da em San Gimignano, a famosa vila 
medieval no coração do campo tosca-
no, famosa por suas torres, hoje apenas 
treze das setenta e duas originais, para 
as antigas praças e o centro histórico 
inscrito na Lista do Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Traslado para o hotel em 
Siena. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Saída do hotel e parada na Piazzale Mi-
chelangelo onde será possível admirar 
Florença desde a colina mais sugestiva 
da cidade, depois continuar até o centro 
de onde se iniciará uma caminhada no-
turna para apreciar a cidade iluminada. 
A caminhada terminará com um típico 
jantar florentino.

DIA 3 · QUA

FLORENÇA 

Após o café da manhã, segundo dia em 
Florença, na margem esquerda do rio 
Arno: o Oltrarno, uma das áreas mais 
características e evocativas de Florença 
aqui se respira um ambiente único e  ge 
nuíno, de outros tempos, povoado sobre 
todo por florentinos. Visita imperdível 
à Ponte Vecchio com suas casas e lojas 
suspensas, um dos lugares mais famosos 
do mundo, e ao Palácio Pitti, a última 
residência dos Médicis e hoje o maior 
complexo museológico de Florença. 
Tempo livre no lazer. Retorno ao hotel. 
Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL: 

Roma de Noite - Roma Barroca
Uma vista noturna de Roma, com suas 
esplêndidas praças iluminadas, longe 
da agitação do dia. A encantadora Pia-
zza di Spagna com sua escadaria ceno-
gráfica, o cenário do conto de fadas da 
Fonte de Trevi, a majestade do Panteão 
e a barroca Piazza Navona, um passeio 
destinado a levá-lo de volta no tempo e 
lembrá-lo dos tempos da “Dolce Vita” 
de Fellini.

DIA 6 · SÁB 

ROMA 

Café da manhã no hotel e partida para 
iniciar a visita panorâmica a Roma e 
admirar os magníficos monumentos que 
são símbolos da Roma clássica: o Coli-
seu, o Circus Maximus, o Monte Pala-
tino e os Termas de Caracalla. Uma vi-
sita às basílicas mais representativas da 
Roma cristã é obrigatória: Basílica de 
San Paolo Fuori le Mura, San Giovan-
ni in Laterano, Santa Maria Maggiore e 
San Pietro. Continue ao longo do Lun-
gotevere, de onde você pode admirar 
o Castelo Sant’Angelo e L’Ara Pacis e 
finalmente atravessar a magnífica Villa 
Borghese de ônibus e a elegante Via Ve-
neto, a rua das estrelas de Hollywood, 

DIA 5 · SEX 

SIENA - ASSIS - ROMA 

Café da manhã e visita a Siena, uma ci-
dade elegante, cheia de encanto e lem-
branças do passado, considerada uma 
das mais belas cidades medievais da 
Itália. O ponto focal da cidade é a fa-
mosa Piazza del Campo, com sua forma 
de conchilla particular, onde se realiza 
o famoso Palio, um dos eventos mais 
importantes para todos os sienenses. 
Uma visita à bela Catedral de Siena não 
pode ser perdida, de uma beleza impre-
sionante  em estilo gótico, que abriga 
uma gande quantidade de te  souros de 
Donatello, Pisano e Miguel Ángel mas 
também frescos do famoso Pinturic-
chio. Partida para Assis, uma das mais 
belas cidades da Úmbria. Famoso so-
bretudo por ser o berço de São Francis-
co e Santa Chiara e graças ao seu gran-
de patrimônio artístico, arqueológico e 
histórico. Santuário, igrejas pequenas 
e grandes, lugares milagrosos, criptas, 
uma pitoresca Piazza del Comune são 
apenas algumas das atrações de Assis. 
Após a visita, transferência para o hotel 
em Roma. Alojamento.
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os elegantes hotéis e bares da cidade. 
Durante a visita, haverá uma parada 
para caminhar até o Campidoglio com 
uma vista panorâmica do Fórum Roma-
no e da magnífica Piazza Venezia. Ha-
verá também uma parada na Praça San 
Pedro, onde será possível continuar as 
atividades com uma visita opcional aos 
Museus do Vaticano. Tempo livre e re-
torno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Os Museus Vaticanos, considerados  
entre os mais importantes do mundo, 
e a Capela Sistina, a sede do Concla-
ve, magistralmente pintada a fresco 
por Michelangelo Buonarroti. Uma 
visita que o levará entre as mais altas 
expressões de arte de todos os tempos, 
onde Beleza e Fé se encontram em uma 
combinação única. Uma visita imper-
dível em Roma.

DIA 7 · DOM 
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, um agra-
dável passeio por dois bairros antigos e 
pitorescos de Roma: o Gueto Judaico, 
onde a comunidade judaica romana foi 

rebaixada no século XVI e onde ainda 
vive a comunidade judaica mais antiga 
da Europa e Trastevere, o famoso bairro 
artístico e lar da bela igreja de Santa Ma-
ria em Trastevere. Rico em história e tra-
dições, dividido pelo rio Tiber e a Ilha do 
Tibre, a visita guiada a esses dois bairros 
o aproximará da mais autêntica tradição 
romana, permitindo que você mergul-
he em uma atmosfera evocativa e intri-
gante, composta de anedotas e histórias 
animadas. Durante o tour será possível 
almoçar em um dos muitos restaurantes 
da zona. Tempo livre e regresso ao hotel. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monu-
mento mais marcante e impressionante 
da antiguidade, seguido de uma visita à 
área arqueológica do Fórum Romano. 
O Fórum é, juntamente com o Coliseu, 
um símbolo da capital da Itália! Ele nos 
mostra ainda hoje a majestade dos edi-
fícios do Império Romano.

DIA 8 · SEG 
ROMA 

Café da manhã no hotel e traslado para 
o aeroporto/estação. Fim dos serviços.

 MASTER GROUP - 15



MAJESTOSA
ITÁLIA 

DESDE MILÃO
SEX-SEG (MJI1)

11 DIAS / 10 NOITES

MILÃO - SIRMIONE - VERONA - VENEZA - 
FLORENÇA - CHIANTI - MONTERIGGIONI
- SAN GIMIGNANO - SIENA - ASSIS – ROMA

SAÍDAS:

MARÇO: 31
ABRIL: 14 - 28
MAIO: 12 - 26
JUNHO: 9 – 16 - 23
JULHO: 7 - 21 - 28
AGOSTO: 4 - 18 - 25
SETEMBRO: 8 - 15 - 22
OUTUBRO: 6 – 20

EUR 2.490
Preço por pessoa
Em quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.475.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 910.-

NOVEMBRO: 3
DEZEMBRO: 1 – 23* 
SÁBADO
JANEIRO 2024: 5
FEVEREIRO 2024: 2

EUR 2.275
Preço por pessoa
Em quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: EUR 2.260.-  
Taxa. INDIVIDUAL: EUR 715.-
Taxa HB: € 475.-
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Nota: para consultar tarifas das noites pré e pós-tours, ou noites extras nas eventuais cidades, por favor vá para as condições gerais no 
final deste documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MILÃO Starhotel Ritz / Milan Marriott ou similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo ou similar

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi ou similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 10 noites de hospedagem em quarto duplo nos hotéis menciona-
dos acima com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluído;

• Traslado privado na chegada e na partida;

• Assistência de guía acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local de língua espanhola: Milão - Sir-
mione - Veneza - Florença - Siena - Asís - Roma

• Guias de áudio disponíveis durante todo o tour;

• Entradas: Duomo em Milão; Basílica de São Marcos em Veneza; 
Palácio Pitti em Florença; Catedral de Siena.

• Degustação de vinhos em Chianti e produtos locais.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Imposto municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e extras de natureza geral e pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e mediante solici-
tação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.
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DIA 1 · SEX
MILÃO 

Chegada ao aeroporto e traslado para o 
hotel em Milão e acomodação em quar-
tos reservados. À noite, reunião com o 
líder do tour.

DIA 2 · SAB 
MILÃO 

Café da manhã e visita a Milão, que 
possui um patrimônio histórico, artís-
tico e arquitetônico inestimável, mas é 
também uma cidade famosa em outros 
campos: é a capital italiana da moda, 

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Lugano, uma cidade no 
coração de Ticino
Visita à Lugano, às margens de um pi-
toresco lago completamente rodeado de 
montanhas, considerada a mais elegan-
te e sofisticada cidade da Suíça italiana. 
Você terá a oportunidade de descobrir 
uma das aldeias mais pitorescas da Re-
pública Suíça, famosa por sua paisagem 
de lago e montanha, seu excelente cho-
colate e seus relógios típicos. As praças 
e arcadas com seu charme mediterrâneo 
no centro da ci-dade, assim como os 
numerosos par-ques cheios de plantas 
subtropicais convidam você a “dolce far 
niente”, para descansar e relaxar.

* Navegação opcional no lago: um en-
cantador passeio de barco para admirar 
magníficas paisagens, pitores-cas vilas 
coloridas com vista para a margem, 
cantos inesperados de paz, os picos pa-
norâmicos ao redor do lago, o verde e o 
charme mediterrâneo que envolve toda 
a paisagem.

centro industrial e centro nevrálgico 
da economia italiana. Num passeio por 
Milão não pode faltar alguns lugares 
emblemáticos como: Piazza del Duo-
mo, uma das maiores e mais sugesti-
vas praças da Itália, com a imponente 

Duomo de estilo gótico e o Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milão e entre 
os teatros mais prestigiados do mundo 
por sua história, arquitetura e obras, e 
a Galleria Vittorio Emanuele II. Tempo 
livre e retorno ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

O bairro Navigli de Milão: símbolo 
da vida noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navigli, um dos mais pitorescos de Milão, 
famoso em todo o mundo por sua vida noturna e as centenas de clubes es-
palhados por suas margens com uma pausa para admirar uma das mais evo-
cativas catedrais góticas, a majestosa catedral iluminada de Milão. Após um 
breve passeio para descobrir a história do bairro encantador, será possível 
saborear um delicioso aperitivo.
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DIA 3 · DOM
MILÃO - SIRMIONE - 
VERONA - MESTRE 

Após o café da manhã, partida e visita 
de Sirmione, uma pitoresca cidade lo-
calizada ao sul do Lago Garda, conhe-
cida por todos como “a pérola das ilhas 
e penínsulas” graças a Catulo. A cidade 
oferece um rico patrimônio histórico 
e artístico, incluindo os restos de uma 
antiga vila romana do início do perío-
do imperial, conhecida como Grotte di 
Catullo, a Rocca Scaligera e a Igreja de 
San Pietro em Mavino. Posteriormente  
a  saída  para  Verona, conhecida  em 
todo  o mundo por ser  a  capital de 
amores turbulentos, tendo abrigado a 
história dos dois amantes mais famosos 
do mundo, Romeu e Julieta. Caminhe 
por seu centro histórico único, declara-
do Patrimônio Mundial pela UNESCO 
por sua arquitetura e estrutura urbana, 
romântica e fascinante com suas pontes 
sobre o rio Adige, os belos edifícios e as 
ruas estreitas cheias de gente. À tarde, 
transferência para o hotel em Mestre. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Veneza de Noite
Depois do pôr-do-sol, Veneza mostra 
seu lado mais íntimo e é ainda mais 

fascinante, quando os incríveis monu- 
mentos da cidade e as vistas menos 
conhecidas são iluminadas pelas luzes 
suaves dos candeeiros de rua. Isto per-
mite que você se perca nos mil reflexos 
criados pelos edifícios nas águas do 
Grande Canal e mergulhe na magia que 
impregna a cidade após o pôr-do-sol. 
Descobrindo histórias antigas, lendas 
e mistérios, é possível caminhar pelos 
cantos mais significativos de Veneza 
quando as igrejas e edifícios antigos se 
destacam contra o céu mágico da noite 
da cidade mais bela do mundo.

DIA 4 · SEG 
MESTRE - VENEZA - 
MESTRE 

Café da manhã no hotel e visita guiada 
a Veneza. Visitar Veneza é uma expe-
riência em si mesma: uma viagem atra-
vés do tempo e uma imersão na lagoa. 
Esta esplêndida cidade flutuante sobre 
a água foi criada em cerca de 120 ilhas 
localizadas entre 150 canais e ligadas 
por mais de 400 pontes. Aqui se esconde 
uma herança cultural e artística entre as 
mais belas do mundo: os elegantes pa-
lácios do Grande Canal, a delicadeza do 
Palazzo Ducale com vista para a bacia de 
San Marco, a grandeza da Basílica e a 
torre sineira de San Marco, mas também 
as pequenas lojas de artesanato e  as pi-
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torescas casas coloridas. Tempo livre e, à 
tarde, retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL A TARDE: 

Murano e Burano, as mais 
belas ilhas da lagoa veneziana
Excursão de meio dia na lagoa de Ve-
neza para descobrir as ilhas mais famo-
sas, desfrutando da paisagem encan-
tadora da lagoa veneziana. O passeio 
inclui duas paradas para visitar Mura-
no e Burano e descobrir suas típicas 
produções artesanais: a fabricação de 
vidro secular em Murano, e a refina-
da fabricação de rendas em Burano. 
Igualmente, também não devem ser 
esquecidos os edifícios originais e co-
loridos de Murano e Burano.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Passeio de gôndola através 
dos canais de Veneza
O passeio de gôndola é uma das princi-
pais atrações da cidade e é considerado 
um dos símbolos de Veneza. Inevita-
velmente, um passeio de gôndola é 
uma experiência inesquecível se você 
quiser dizer que realmente experimen-
tou a cidade. Não existe tal coisa no 
mundo inteiro e é isso que torna Vene-
za única. Na verdade, ele permite ob-
servar a cidade por baixo enquanto é 
embalada po a água e o movimento do 
remo do gondoleiro.

DIA 5 · TER
MESTRE - FLORENÇA 

Café da manhã no hotel e partida para 
Florença, uma cidade cheia de atmos-
fera, evocativa do passado, considera-
da no mundo inteiro como o berço da 
Renascença, o berço da arquitetura e da 
arte. Visita guiada ao seu centro históri-
co, declarado Patrimônio Mundial pela 
Unesco, repleto de igrejas, monumen-
tos, palácios renascentistas de beleza de 
tirar o fôlego, tão elogiados por poetas 
de todos os tempos. O Batistério de San 
Giovanni, dedicado ao santo padroeiro 
da cidade, a famosa torre sineira de Gio-
tto, a Catedral de Santa Maria del Fiore, 
a imponente cúpula de Brunelleschi são 
apenas algumas das muitas atrações a 
serem admiradas em Florença. Após a 
visita, traslado e pernoite no hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Partida do hotel e parada na Piazzale 
Michelangelo onde será possível admi-
rar Florença desde a colina mais suges-
tiva da cidade, depois continuar até o 
centro da cidade de onde começará um 
passeio noturno para apreciar a cidade 
iluminada. O passeio terminará com um 
típico jantar florentino.
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DIA 6 · QUA
FLORENÇA 

Após o café da manhã, segundo dia de-
dicado a Florença, na margem esquerda 
do rio Arno: o Oltrarno, uma das áreas 
mais características e evocativas de 
Florença, aqui se respira um ambiente 
único e genuíno, de ou   tros tempos, 
povoado principalmente por florenti-
nos. Visita imperdível a Ponte Vecchio 
com suas casas e lojas suspensas, um 
dos lugares mais famosos do mundo, e 
ao Palácio Pitti, a última residência dos 
Médicis e hoje o maior complexo mu-
seológico de Florença. Tempo livre no 
lazer. Retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Galeria da Academia.
A Galeria da Academia é um dos mu-
seus mais importantes do mundo e de 
Florença. Dentro você pode admirar em 
toda sua majestade e beleza o David de 
Miguel Ângelo, a escultura mais famo-
sa e importante do mundo, o símbolo 
universal da cidade de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Pisa, a cidade da 
Torre Inclinada
Visita  à  Pisa, uma  cidade  com  um 

ambiente  único,  com  a  famosíssima 
Piazza dei Miracoli, declarada Patrimô-
nio Mundial da UNESCO que inclui a 
mundialmente famosa Torre Inclinada, a 
Catedral, o Batistério de San Giovanni e 
o Cemitério Monu-mental.

DIA 7 · QUI 
FLORENÇA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA 

Café da manhã e partida para o coração 
da Toscana - a área do Chianti, famo-
sa por sua paisagem típica toscana, 
vinhedos, ciprestes, aldeias pitorescas 
e delícias enogastronômicas. Passeio 
panorâmico por pequenas aldeias e 
parada em uma das adegas para de-
gustar o famoso vinho Chianti e ou-
tros produtos locais. Continuação para 
Monteriggioni, a vila construída como 
“sentinela” da República de Siena. 
Caminhe pelo centro da vila medieval 
onde você pode admirar a arquitetu-
ra excepcional, também descrita por 
Dante Alighieri no Inferno da Divina 
Comédia. Final-mente, visite San Gi-
mignano, a famosa vila medieval no 
coração do campo toscano, famosa por 
suas torres, hoje apenas treze das se-
tenta e duas originais,  por suas praças 
antigas e seu centro histórico, que  está  

na  Lista  do Patrimônio  Mundial  da 
UNESCO. Translado para o hotel em 
Siena. Alojamento.

DIA 8 · SEX 
SIENA - ASSIS - ROMA 

Café da manhã e visita a Siena, a cida-
de cheia de encanto e lembranças do 
passado, é considerada uma das mais 
belas cidades medievais da Itália. O 
ponto central da cidade é a famosa 
Piazza del Campo, com sua forma de 
conchilla particular, onde se realiza 
o famoso Palio, um dos eventos mais 
importantes para todos os sienenses. 
Visita imperdível à Catedral de Siena, 
de beleza deslumbrante em estilo góti-
co que abriga uma riqueza de tesouros 
de Donatello, Pisano e Miguel Ângelo, 
mas também frescos do famoso Pin-
turicchio. Partida para Assis, uma das 
mais belas cidades da Úmbria. Famoso 
sobretudo por ser o berço de San Fran-
cesco e Santa Chiara e graças ao seu 
grande patrimônio artístico, arqueoló-
gico e histórico. Santuário, pequenas e 
grandes  igrejas,  lugares milagrosos, 
criptas, uma pitoresca Piazza del Co-
mune são apenas algumas das atrações 
de Assis. Após a visita, translado para 
o hotel em Roma. Alojamento.
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 EXCURSÃO OPCIONAL: 

Roma de  Noite - Roma Barroca
Uma vista noturna de Roma, com suas 
esplêndidas praças iluminadas, lon-
ge da agitação do dia. A encantadora 
Piazza di Spagna com sua escadaria 
cenográfica, o cenário dos contos de 
fada da Fontana de Trevi, a majestade 
do Panteão e a barroca Piazza Navona, 
um itinerário projetado para levá-lo de 
volta no tempo e recordar os tempos da 
“Dolce Vita” de Fellini.

DIA 9 · SAB
ROMA 

Café da manhã no hotel e saída para um 
passeio panorâmico por Roma para ad-
mirar os magníficos monumentos que 
são símbolos da Roma clássica: o Coli-
seu, o Circus Maximus, o Monte Palati-
no e os Banhos de Caracalla. Visita obri-
gatória às basílicas mais representativas 
da Roma cristã: Basílica de San Paolo 
Fuori le Mura, San Giovanni em Latera-
no, Santa Maria Maggiore e San Pietro. 
Conti-nuação  ao  longo  do  Lungote-
vere,  dede onde você poderá admirar 
o Castelo Sant’Angelo e o L’Ara Pacis 
e finalmente cruzará a magnífica Villa 

Borghese  de  ônibus e  o  elegante  Via 
Veneto, rua das estrelas de Hollywood, 
os  elegantes  hotéis  e  bares da cidade.
Durante a visita haverá uma parada para
caminhar até o Campidoglio com uma 
vista panorâmica do Fórum Romano 
e da magnífica Piazza Venezia. Have-
rá também uma parada na Praça San 
Pedro, onde será possível continuar as 
atividades com uma visita opcional aos 
Museus do Vaticano. Tempo libre e re 
gresso ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Museus do Vaticano, considerados en-

tre os mais  importantes do  mundo, e 
a Capela Sistina,  sede  do  Conclave,  
magis-tralmente  pintada o  fresco  por 
Miguel Ángel Buonarroti. Uma visita 
que o levará entre as mais altas pressões 
artísticas de todos os tempos, onde a 
Beleza e a Fé se encontram em uma 
combinação única. Um compromisso 
absolutamente imperdível em Roma.

DIA 10 · DOM 
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, uma 
agradável caminhada por dois bairros 
antigos e pitorescos de Roma: o Gue-
to Judaico, onde a comunidade judaica 
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ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

SAN GIMIGNANO

MILÁN

VERONA

romana foi relegada no século XVI e 
onde ainda vive a maior comunidade 
judaica da Europa, e Trastevere, o fa-
moso bairro artístico e lar da bela igreja 
de Santa Maria em Trastevere. Rico em 
história e tradições, dividido pelo rio Ti-
bre e a Ilha Tiberina, a visita guiada a 
estes dois bairros o aproximará da mais 
autêntica tradição romana, permitindo 
que você mergulhe em uma atmosfera 
evocativa e intrigante moldada por ane-
dotas e histórias animadas. Durante o 
passeio, será possível almoçar em um 
dos muitos restaurantes da região. Tem-
po livre e retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monumento mais marcante 
e impressionante da antiguidade, seguido de uma visita à 
área arqueológica do Fórum Romano, o Fórum é, junta-
mente com o Coliseu, um símbolo da capital da Itália! Ele 
nos mostra ainda hoje a majestade dos edifícios do Império 
Romano.

DIA 11 · SEG 
ROMA 

Café da manhã no hotel e translado para o aeropor-to/es-
tação. Fim dos serviços.
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MAJESTOSA
VENEZA

DOM-SEG (MJV1)

9 DIAS / 8 NOITES

VENEZA - FLORENÇA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO

- SIENA - ASSIS – ROMA

SAÍDAS:

ABRIL: 16
MAIO: 14
JUNHO 11
JULHO: 23
AGOSTO: 6
SETEMBRO: 24
OUTUBRO: 22

EUR 2.040
Preço por pessoa
em quarto DUPLO

Preço por pesoa em 
quarto TRIPLO: € 2.025.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 765.-
Taxa HB: € 380.-
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Nota: para tarifas para noites pré e pós-tour ou noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo ou similar

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi ou similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 08 noites de hospedagem em quarto duplo nos hotéis aci-
ma mencionados, com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turís-
tico com WIFI incluído;

• Traslado privado na chegada e na partida;

• Assistência de um guia acompanhante de língua hispanica 
durante todo o tour;

• Visitas guiadas com um guia local autorizado em espanhol: 
Veneza Florença - Siena - Assis - Roma

Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: Basílica de San Marco em Veneza; o Palácio 
Pitti em Florença; a Catedral de Siena.

•  Degustação de vinhos em Chianti e produtos locais.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao desti-
no inicial da excursão;

• Imposto municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expres-samente 
indicado em “Preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e extras de natureza geral e pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e mediante 
solicitação). 

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e 
no detalhe “Preço inclui”.
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DIA 1 · DOM
VENEZA

Chegada ao aeroporto e translado para 
o hotel em Mestre e acomodação em 
quartos reservados. À noite, reunião 
com o líder do tour.

DIA 2 · SEG
MESTRE - VENEZA - 
MESTRE 

Café da manhã no hotel e visita guia-
da a Veneza. Visitar Veneza é uma ex-
periência em si mesma: uma viagem 
através do tempo e uma imersão na la-
goa. Esta esplêndida cidade flutuante 
sobre a água foi criada em cerca de 
120 ilhas, inseridas entre 150 canais e 
ligadas por mais de 400 pontes. Aqui 
se esconde uma herança cultural e 
artística entre as mais belas do mun-
do: os elegantes palácios do Grande 
Canal, a delicadeza do Palácio Doge 
com vista para a bacia de San Marcos, 
a grandeza da Basílica e da Igreja de 
San Marcos, mas também as pequenas 
lojas de artesanato e as pitorescas ca-
sas coloridas. Tempo livre e, à tarde, 
retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃ OPCIONAL  À TARDE: 

 Murano e Burano, as mais 
belas ilhas da lagoa veneziana
Excursão de meio dia na lagoa de Ve-
neza para descobrir as ilhas mais famo-
sas, desfrutando da paisagem encan-
tadora da lagoa veneziana. O passeio 
inclui duas paradas para visitar Mura-
no e Burano e descobrir suas típicas 
produções artesanais: a fabricação de 
vidro secular em Murano, e a refina-
da fabricação de rendas em Burano. 
Igualmente, também não devem ser 
esquecidos os edifícios originais e co-
loridos de Murano e Burano.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Passeio de gôndola através 
dos canais de Veneza
O passeio de gôndola é uma das princi-
pais atrações da cidade e é considerado 
um dos símbolos de Veneza. Inevitavel-
mente, um passeio de gôndola é uma 
experiência inesquecível, se você qui-
ser dizer que realmente experimentou a 
cidade. Não existe tal coisa no mundo 
inteiro e é isso que torna Veneza única. 
Na verdade, ele permite ver a cidade 
por baixo, enquanto é embalada pela 
água e pelo remo do gondoleiro.
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DIA 3 ·  TER 
MESTRE -   FLORENÇA 

Café da manhã no hotel e partida para 
Florença, uma cidade cheia de atmos-
fera, evocativa do passado, considerada 
em todo o mundo como o berço do Re-
nascimento, o berço da arquitetura e da 
arte. Visita guiada ao seu centro históri-
co, declarado Patrimônio Mundial pela 
Unesco, repleto de igrejas, monumentos, 
palácios renascentistas de beleza de tirar o 
fôlego, tão elogiados por poetas de todos 
os tempos. O Batistério de San Giovanni, 
dedicado ao santo padroeiro da cidade, a 
famosa torre sineira de Giotto, a Catedral 
de Santa Maria del Fiore, a imponente cú-
pula de Brunelleschi são apenas algumas 
das muitas atrações a serem admiradas em 
Florença. Após a visita, translado e aloja-
mento no hotel.

 EXCURSÃO OPCIONAL: 

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Saída do hotel e parada na Piazzale Mi-
chelangelo onde será possível admirar 
Florença desde a colina mais sugestiva da 
cidade, depois continuar até o centro de 
onde se iniciará um passeio noturno para 
apreciar a cidade iluminada. O passeio 
terminará com um típico jantar florentino.
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DIA 5 · QUIN
FLORENÇA - CHIANTI - MONTERIGGIONI- 
SAN GIMIGNANO - SIENA

Café da manhã e partida para o coração da Toscana - a área do Chianti, famosa por sua pai-
sagem típica toscana, vinhedos, ciprestes, aldeias pitorescas e delícias enogastronômicas. 
Passeio panorâmico por pequenas aldeias e parada em uma das adegas para degustar o fa-
moso vinho Chianti e outros produtos locais. Continuação para Monteriggioni, a vila cons-
truída como uma “sentinela” da República de Siena. Caminhe pelo centro medieval da vila 
onde você pode admirar a arquitetura excepcional, também descrita por Dante Alighieri no 
Inferno da Divina Comédia. Finalmente, visite San Gimignano, a famosa vila medieval no 
coração do campo toscano, conhecida por suas torres, hoje apenas treze das setenta e duas 
originais, para as antigas praças e o centro histórico inscrito na Lista do Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Translado para o hotel em Siena. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Galeria da Academia.
A Galeria da Academia é um dos museus mais importantes 
do mundo e de Florença. Dentro você pode admirar em 
toda sua majestade e beleza o David de Miguel Ângelo, a 
escultura mais famosa e importante do mundo, o símbolo 
universal da cidade de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Pisa, a cidade da Torre Inclinada
Visita à Pisa, uma cidade com uma atmosfera única, com 
a famosa Piazza dei Miracoli, Patrimônio Mundial da 
UNESCO que inclui a mundialmente famosa Torre Inclina-
da, a Catedral, o Batistério de San Giovanni e o Cemitério 
Monumental.

DIA 4 · QUA 
FLORENÇA 

Após o café da manhã, segundo dia dedica-
do a Florença, na margem esquerda do rio 
Arno: o Oltrarno, uma das áreas mais ca-
racterísticas e evocativas de Florença, aqui 
você pode respirar uma atmosfera única e 
genuína de outros tempos, povoada princi-
palmente por florentinos. Visita imperdível 
à Ponte Vecchio, com suas casas e lojas, 
um dos lugares mais famosos do mundo, 
e ao Palácio Pitti, a última residência dos 
Médicis e hoje o maior complexo museo-
lógico de Florença. Tempo livre no lazer. 
Retorno ao hotel. Alojamento.
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DIA 6 · SEX
SIENA - ASSIS - ROMA 

Café da manhã e visita a Siena, uma ci-
dade elegante, cheia de encanto e lem-
branças do passado, considerada uma 
das mais belas cidades medievais da 
Itália. O ponto focal da cidade é a fa-
mosa Piazza del Campo, com sua forma 
particular de conchilla, onde se realiza o 
famoso Palio, um dos eventos mais im-
portantes para todos os sienenses. Visita 
imperdível à Catedral de Siena, de be-
leza deslumbrante em estilo gótico que 
abriga um grande número de tesouros de 
Donatello, Pisano e Miguel Ângelo, mas 
também frescos do famoso Pinturicchio. 
Partida para Assis, uma das mais belas 
cidades da Úmbria. Famoso sobretudo 
por ser o berço de São Francisco e Santa  
Chiara e graças ao seu grande patrimô-

nio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuário, igrejas pequenas e grandes, 
lugares milagrosos, criptas, uma pitores-
ca Piazza del Comune são apenas algu-
mas das atrações de Assis. Após a visita, 
translado para o hotel em Roma. Aloja-
mento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Roma de Noite - 
Roma Barroca
Uma vista noturna de Roma, com suas 
esplêndidas praças iluminadas, longe da 
agitação do dia. A encantadora Piazza di 
Spagna com sua escadaria cenográfica, 
o cenário do conto de fadas da Fonte 
de Trevi, a grandiosidade do Panteão 
e a barroca Piazza Navona, um passeio 
destinado a levá-lo de volta no tempo e 
lembrá-lo dos tempos da “Dolce Vita” 
de Fellini.
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CHIANTI

ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

DIA 8 · DOM 
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, uma agradável camin-
hada por dois bairros antigos e pitorescos de Roma: 
o Gueto Judaico, onde a comunidade judaica romana 
foi relegada no século XVI e onde ainda vive a co-
munidade judaica mais antiga da Europa e Trastevere, 
o famoso bairro artístico e lar da bela igreja de Santa 
Maria em Trastevere. Rico em história e tradições, di-
vidido pelo rio Tibre e a Ilha do Tibre, a visita guiada a 
esses dois bairros o aproximará da mais autêntica tra-
dição romana, permitindo que você mergulhe em uma 
atmosfera evocativa e intrigante, composta de anedo-
tas e histórias animadas. Durante o passeio será possí-
vel almoçar em um dos muitos restaurantes da região. 
Tempo livre e retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monumento mais im-
pressionante e marcante da antiguidade, seguido de 
uma visita ao sítio arqueológico do Fórum Romano, 
o Fórum é, juntamente com o Coliseu, um símbolo da 
capital da Itália! Ele nos mostra ainda hoje a majestade 
dos edifícios do Império Romano.

DIA 9 · SEG
ROMA 

Café da manhã no hotel e translado para o aeroporto/
estação. Fim dos serviços.

DIA 7 · SÁB 
ROMA 

Café da manhã no hotel e partida para iniciar a visita 
panorâmica a Roma e admirar os magníficos monu-
mentos que são símbolos da Roma clássica: o Coliseu, 
o Circus Maximus, o Monte Palatino e as Termas de 
Caracalla. Uma visita às basílicas mais representativas 
da Roma cristã é obrigatória: Basílica de San Paolo 
Fuori le Mura, San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore e San Pietro. Continuação ao longo do Lun-
gotevere, de onde você vai admirar Castel Sant’Ange-
lo e L’Ara Pacis e finalmente cruzar a magnífica Villa 
Borghese de ônibus e a elegante Via Veneto, a rua das 
estrelas de Hollywood, os elegantes hotéis e bares da 
cidade. Durante o passeio haverá uma parada para ca-
minhar até o Campidoglio com uma vista panorâmi-
ca do Fórum Romano e da magnífica Piazza Venezia. 
Haverá também uma parada na Praça São Pedro, onde 
será possível continuar as atividades com uma visita 
opcional aos Museus do Vaticano. Tempo livre e retor-
no ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Museus Vaticanos e Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados entre os mais 
importantes museus do mundo, e a Capela Sistina, 
sede do Conclave, magistralmente pintado o fresco 
por Miguel Ángel Buonarroti.  Uma  visita  o  levará
entre as mais altas expressões de arte de todos os tem-
pos, onde a Beleza e a Fé se encontram em uma com-
binação única. Um evento absolutamente imperdível 
em Roma.
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MAJESTOSA
ITÁLIA 

DESDE ROMA
SEX-SEG  (R-MJI1)

11 DIAS / 10 NOITES

ROMA - ASSIS - SIENA - SAN GIMIGNANO - 
MONTERIGGIONI - CHIANTI - FLORENÇA
- VENEZA - VERONA - SIRMIONE – MILÃO

SAÍDAS:

ABRIL: 7 - 21
MAIO: 5 - 19
JUNHO: 2 - 16 - 23 - 30
JULHO: 14 - 28
AGOSTO: 4 - 25
SETEMBRO: 1 - 15 - 29
OUTUBRO: 13

EUR 2.535
Preço por pessoa
em quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.520.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 910.-

NOVEMBRO: 10
DEZEMBRO: 8 - 23* 
(SÁBADO - TERÇA)
JANEIRO 2024: 12
FEVEREIRO 2024: 9

EUR 2.305
Preço por pessoa
Em quarto  DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: EUR 2.290.-
Taxa. INDIVIDUAL: EUR 700.-
Taxa HB: € 475.-
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Nota: para consultar tarifas das noites pré e pós-tours, ou noites extras nas eventuais cidades, por favor vá para as condições gerais no 
final deste documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi ou similar

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo ou similar

MILÃO Starhotel Ritz / Milan Marriott ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

•   10 noites de hospedagem em quarto duplo nos hotéis acima 
mencionados, com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluído;

• Traslado privado na chegada e na partida;

• Assistência de um guia acompanhante de língua hispanica duran-
te todo o tour;

• Visitas guiadas com um guia local autorizado em espanhol: 
Roma - Assis - Siena - Florença - Veneza - Verona - Milão

Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: ao Palácio Pitti em Florença; a Catedral de Siena; 
Basílica de San Marco em Veneza; Duomo de Milão.

• Degustação de vinhos em Chianti e produtos locais.

•   Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Imposto municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expres-samente indi-
cado em “Preço inclui”

• Maleteiros, , gorjetas e extras de natureza geral e pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e mediante solici-
tação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.
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DIA 1 · SEX
ROMA 

Chegada ao aeroporto e traslado para o hotel 
em Roma e acomodação em quartos reserva-
dos. À noite, reunião com o líder do tour.

DIA 2 · SÁB
ROMA 

Café da manhã no hotel e partida para iniciar a 
visita panorâmica a Roma e admirar os magní-
ficos monumentos que são símbolos da Roma 
clássica: o Coliseu, o Circus Maximus, o Mon-
te Palatino e os Banhos de Caracalla. Uma vi-
sita às basílicas mais representativas da Roma 
cristã é obrigatória: Basílica de San Paolo Fuori 
le Mura, San Giovanni in Laterano, Santa Ma-
ria Maggiore e San Pietro. Continuação ao lon-
go do Lungotevere, de onde você admirará o 
Castel Sant’Angelo e L’Ara Pacis e finalmente 
cruzará a magnífica Villa Borghese de ônibus e 
a elegante Via Veneto, rua das estrelas de Ho-
llywood, os elegantes hotéis e bares da cida-
de. Durante o passeio haverá uma parada para 
caminhar até o Campidoglio com uma vista 
panorâmica do Fórum Romano e da magnífica 
Piazza Venezia. Haverá também uma parada 
na Praça São Pedro, onde será possível conti-
nuar as atividades com uma visita opcional aos 
Museus do Vaticano. Tempo livre e retorno ao 
hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Museus Vaticanos e Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados entre os 
museus mais importantes do mundo, e a Sex-
ta Capela, sede do Conclave, magistralmente 
pintado o fresco por Miguel Ângelo Buona-
rroti. Uma visita que o levará entre as mais 
altas expressões de arte de todos os tempos, 
onde Beleza e Fé se encontram em uma com-
binação única. Um compromisso absoluta-
mente imperdível em Roma.

DIA 3 · DOM
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, uma agradá-
vel caminhada por dois bairros antigos e pi-
torescos de Roma: o Gueto Judaico, onde a 
comunidade judaica romana foi relegada no 
século XVI e onde ainda vive a comunidade 
judaica mais antiga da Europa, e Trastevere, 
o famoso bairro artístico e lar da bela igreja 
de Santa Maria em Trastevere. Rico em histó-
ria e tradições, dividido pelo rio Tibre e a Ilha 
Tiberina, a visita guiada a esses dois bairros 
o aproximará da mais autêntica tradição ro-
mana, permitindo que você mergulhe em uma 
atmosfera evocativa e intrigante, composta de 
anedotas e histórias animadas. Durante o pas-
seio será possível almoçar em um dos muitos 
restaurantes da região. Tempo livre e retorno 
ao hotel. Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL: 

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monu-
mento mais marcante e impressionante 
da antiguidade, seguido de uma visita à 
área arqueológica do Fórum Romano. 
O Fórum é, juntamente com o Coliseu, 
um símbolo da capital da Itália! Ele nos 
mostra ainda hoje a majestade dos edi-
fícios do Império Romano

DIA 4 · SEG 
ROMA - ASSIS - SIENA 

Café da manhã no hotel e saída para 
Assis, uma das mais belas cidades da 
Umbria. Famoso sobretudo por ser o 
berço de São Francisco e Santa Chiara e 
graças ao seu grande patrimônio artísti-
co, arqueológico e histórico. Santuário, 
pequenas e grandes igrejas, lugares mi-
lagrosos, criptas, uma pitoresca Piazza 
del Comune são apenas algumas das 
atrações de Assis. Depois da partida e 
visita de Siena, uma cidade elegante, 
cheia de encanto e lembranças do pas-
sado, é considerada uma das mais be-
las cidades medievais da Itália. O ponto 
focal da cidade é a famosa Piazza del 
Campo, com sua forma de conchilla 
particular, onde se realiza o famoso Pa-
lio, um dos  eventos mais importantes 

para todos os sieneses. Visita imperdí-
vel à Catedral de Siena, de beleza des-
lumbrante em estilo gótico que abriga 
uma riqueza de tesouros de Donatello, 
Pisano e Miguel Ângelo, mas também 
frescos do famoso Pinturicchio. Após a 
visita, translado para o hotel em Siena. 
Alojamento.

DIA 5 · TER 
SIENA - SAN GIMIGNANO- 
MONTERIGGIONI - 
CHIANTI - FLORENÇA 

Café da manhã no hotel e partida para 
San Gimignano, a famosa vila medieval 
no coração do campo toscano, famosa 
por suas torres, hoje apenas treze das 
setenta e duas originais, para as antigas 
praças e o centro histórico inscrito na 
Lista do Patrimônio Mundial da UNES-
CO. Continue para Monteriggioni, a 
vila construída como uma “sentinela” 
da República de Siena. Caminhe pelo 
centro da cidade medieval onde você 
pode admirar a arquitetura excepcional, 
também descrita por Dante Alighieri 
no Inferno da Divina Comédia. Final-
mente, partida para o coração da Tos-
cana: a região do Chianti, famosa por 
sua paisagem típica toscana, vinhedos, 
ciprestes, aldeias pitorescas e delícias 
enogastronômicas.
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EXCURSÃO OPCIONAL: 

Galeria da Academia.
A Galeria da Academia é um 
uno dos museus mais im-
por-tantes do mundo e em 
Flo-rença. Dentro é possível 
ad-mirar em toda sua majesta-
de e beleza o David de Miguel 
Ân-gelo, a escultura mais fa-
mosa e importante do mundo, 
o símbolo universal da cidade 
de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Pisa, a cidade da 
Torre Inclinada
Visita à Pisa, uma cidade com 
uma atmosfera única, com a fa-
mosíssima Piazza dei Miracoli, 
Patrimônio Mundial da UNES-
CO que inclui a mundialmen-
te famosa Torre Inclinada, a 
Catedral, o Batistério de San 
Giovanni e o Cemitério Monu-
mental.

DIA 7 · QUI 
FLORENÇA - MESTRE

Café da manhã e segundo dia dedicado a 
Florença, na margem esquerda do rio Arno: 
o Oltrarno, uma das áreas mais característi-
cas e  evocativas de  Florença, aqui se respi-
ra uma atmosfera única e genuína de outros 
tempos, povoada principalmente por flo-
rentinos. Visita imperdível à Ponte Vecchio 
com suas casas e lojas suspensas, um dos lu-
gares mais famosos do mundo, e ao Palácio 
Pitti, a última residência dos Médicis e hoje 
o maior complexo museológico de Florença. 
Na parte da tarde, translado para o hotel em 
Mestre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Veneza de Noite
Após o pôr do sol, Veneza mostra seu lado 
mais íntimo e é ainda mais fascinante, quan-
do os incríveis monumentos da cidade e os 
lugares menos conhecidos são iluminadas 
pelas luzes suaves das lanternas. Isto permi-
te que você se perca nos mil reflexos criados 
pelos edifícios nas águas do Grande Canal 
e mergulhe na magia que impregna a cida-
de após o pôr-do-sol. Descobrindo histórias 
antigas, lendas e mistérios, você pode ca-
minhar pelos cantos mais significativos de 
Veneza quando as igrejas e edifícios antigos 
se destacam contra o céu mágico da noite da 
cidade mais bela do mundo.

DIA 6 QUA 
FLORENÇA 

Após o café da manhã, segundo dia de-
dicado a Florença, na margem esquerda 
do rio Arno: o Oltrarno,  uma das zo-
nas mais características evocativas de 
Florença, aqui você pode respirar uma 
atmosfera única e genuína de outros 
tempos, povoada principalmente por 
florentinos. Visita imperdível a Ponte 
Vecchio com suas casas e lojas sus-
pensas, um dos lugares mais famosos 
do mundo, e ao Palácio Pitti, a última 
residência dos Médicis e hoje o maior 
complexo museológico de Florença. 
Tempo livre no lazer. Retorno ao hotel. 
Alojamento.

Tour panorâmico por pequenas vilas e 
parada em uma das vinícolas para de-
gustar o famoso vinho Chianti e outros 
produtos locais. Translado para o hotel 
em Florença. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Saída do hotel e parada na Piazzale Mi-
chelangelo onde será possível admirar 
Florença desde a colina mais sugestiva 
da cidade, depois continuar até o centro 
de onde se iniciará um passeio notur-
no para apreciar a cidade iluminada. O 
passeio terminará com um típico jantar 
florentino.
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DIA 8 · SEX
MESTRE - VENEZA - 
MESTRE 

Café da manhã no hotel e visita guiada 
a Veneza. Visitar Veneza é uma expe-
riência em si mesma: uma viagem atra-
vés do tempo e uma imersão na lagoa. 
Esta esplêndida cidade flutuante sobre 
a água foi criada em cerca de 120 ilhas, 
inseridas entre 150 canais e ligadas por 
mais de 400 pontes. Aqui se esconde 
uma herança cultural e artística entre 
as mais belas do mundo: os elegantes 
palácios do Grande Canal, a delicadeza 
do Palácio Doge com vista para a bacia 
de San Marco, a grandeza da Basílica e 
a torre sineira de San Marco, mas tam-
bém as pequenas lojas de artesanato e 
as pitorescas casas coloridas. Tempo 
livre e, à tarde, retorno ao hotel. Alo-
jamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Murano e Burano, as 
mais belas ilhas da 
Lagoa de Veneza
Excursão de meio dia na lagoa de Ve-
neza para descobrir as mais belas ilhas 
de Veneza, desfrutando do cenário mais 
encantador. O passeio inclui duas pa-
radas para visitar Murano e Burano e 
descobrir suas produções artísticas tí-
picas: a fabricação centenária de vidro 
em Murano, a refinada fabricação de 
rendas em Burano. Igualmente, os edi-
fícios originais e coloridos também não 
devem ser esquecidos.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Passeio de gôndola através 
dos canais de Veneza
O passeio de gôndola é uma das princi-
pais atrações da cidade e é considerado 
um dos símbolos de Veneza. Inevita-
velmente, um passeio de gôndola em 
Veneza é uma experiência inesquecível 
que deve ser vivida se você quiser dizer 
que realmente experimentou a cidade. 
Não existe tal coisa no mundo inteiro e 
é isso que torna Veneza única. De fato, 
ele permite observar a cidade por baixo, 
enquanto é embalada pela água e pelo 
remo do gondoleiro.
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DIA 9 · SÁB 
MESTRE - VERONA - 
SIRMIONE - MILÃO 

Após o café da manhã, partida e vi-
sita de Verona, conhecida em todo o 
mundo como a capital dos turbulentos 
casos amorosos, tendo abrigado a his-
tória dos dois amantes mais famosos 
do mundo, Romeu e Julieta. Seu centro 
histórico único foi declarado Patrimô-
nio da Humanidade pela Unesco por 
sua arquitetura e estrutura urbana, ro-
mantica e fascinante com suas pontes 
sobre o rio Adige, os palácios maravil-
hosos e as vielas cheias de gente. Em 
seguida, partida para Sirmione, pito-
resca cidade localizada ao sul do Lago 
Garda, conhecida por todos como “a 
pérola das ilhas e penínsulas” graças a 
Catulo. A cidade oferece um rico pa-
trimônio histórico e artístico, incluindo 
os restos de uma antiga vila romana do 
início do período imperial, conhecida 
como Grotte di Catullo, a Rocca Sca-
ligera e a igreja de San Pietro em Ma-
vino. À tarde, traslado para o hotel em 
Milão. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

O bairro Navigli de 
Milão: símbolo da vida 
noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navi-
gli, um dos bairros mais pitorescos de 
Milão, famoso em todo o mundo por 
sua vida noturna e as centenas de clubes 
espalhados por suas margens com uma 
pausa para admirar uma das mais evo-
cativas catedrais góticas, a majestosa 
catedral iluminada de Milão. Depois de 
um breve passeio para descobrir a his-
tória do bairro encantador, será possível 
desfrutar de um delicioso aperitivo.
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ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

SAN GIMIGNANO

MILÁN

VERONA

DIA 10 · DOM 
MILÃO 

Café da manhã e visita a Milão, que 
possui um inestimável patrimônio his-
tórico, artístico e arquitetônico, mas é 
também uma cidade famosa em outros 
campos: é a capital da moda italiana, 
centro industrial e centro nevrálgico 
da economia italiana. Um passeio por 
Milão não está completo sem visitar 
alguns dos pontos de referência da ci-
dade, como: a Piazza del Duomo, uma 
das maiores e mais evocativas praças da 
Itália, com o impresionante Duomo de 
estilo gótico  Duomo de estilo gótico e 
o Teatro della Scala, símbolo cultural de 
Milão e entre os mais prestigiados tea-
tros do mundo por sua história, arquite-
tura e obras, e a Galleria Vittorio Ema-
nuele II. Tempo livre e retorno ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Lugano, uma cidade no coração de Ti-
cino
Visita à Lugano, às margens de um pi-
toresco lago completamente rodeado de 
montanhas, considerada a mais elegan-
te e sofisticada cidade da Suíça italiana. 
Você terá a oportunidade de descobrir 
uma das aldeias mais pitorescas da Re-
pública Suíça, famosa por sua paisagem 
de lago e montanha, seu excelente cho-
colate e seus relógios típicos. As praças 

e arcadas  com o  encanto mediterrâneo 
do centro da cidade e os numerosos par-
ques cheios de plantas subtropicais con-
vidam você a “dolce far niente”, para 
descansar e descontrair.

* Navegação opcional no lago: uma en-
cantadora viagem de barco para admi-
rar magníficas paisagens, pitorescas vi-
las coloridas com vista para a margem, 
cantos inesperados de paz, os picos pa-
norâmicos ao redor do lago, o verde e o 
charme mediterrâneo que envolve toda 
a paisagem.

DIA 11 · SEG 
MILÃO 

Café da manhã no hotel e translado para 
o aeroporto/estação. Fim dos serviços.
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MAJESTOSA
ITÁLIA DESDE 

ROMA &
FASCINANTE 

LIGÚRIA
SEX-SEX (RMJI – FSL1)

15 DIAS / 14 NOITES

ROMA - ASSIS - SIENA - SAN GIMIGNANO - 
MONTERIGGIONI - CHIANTI - FLORENÇA
- VENEZA - VERONA - SIRMIONE - MILÃO
- GÉNOVA - CINQUE TERRE - PORTOFINO
- SANTA MARGHERITA LIGURE – MILÃO

SAÍDAS:

ABRIL: 21
MAIO: 5 - 19
JUNHO: 2 - 16
JULHO: 14 - 28
AGOSTO: 25
SETEMBRO: 15 - 29
OUTUBRO: 13
NOVEMBRO: 10

EUR 3.117
Preço por pessoa
Em quarto DUPLA

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: €3.102.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 1.195.-
Taxa HB: € 660.-
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  *IMPORTANTE: Portofino e Santa Margherita Ligure - Em caso de 
condições climáticas adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso 
prévio ou o itinerário pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo ou similar

MILÃO Starhotel Ritz / Milan Marriott ou similar

GÉNOVA Continental / Hotel Moderno Verdi ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 14 noites de hospedagem em quarto duplo nos hotéis acima mencionados, 
com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI 
incluído;

• Traslado privado na chegada e na partida;

• Assistência de um guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas com guía local autorizado em espanhol: Roma - Assis 
– Siena - Florença - Veneza - Verona - Milão - Génova - Cinque Terre - 
Portofino - Santa Margherita Ligure

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: ao Palácio Pitti em Florença; a la Catedral de Siena; Basílica de 
San Marco em Veneza; Duomo de Milão

• Degustação de vinhos em Chianti e produtos locais.

• Traslado de barco a Cinque Terre

Traslado de barco a Portofino e Santa Margherita Ligure

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino inicial da 
excursão;

• Imposto municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indicado em “O 
preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e extras de natureza geral e pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e mediante solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no detalhe 
“Preço inclui”.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites extras nas 
cidades, favor vá para as condições gerais no final deste documento.
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DIA 1 · SEX 
ROMA 

 Chegada ao aeroporto e transferência para o ho-
tel em Roma e acomodação em quartos reserva-
dos. À noite, reunião com o líder do tour.

DIA 2 · SAB 
ROMA 

 Café da manhã no hotel e partida para iniciar 
a visita panorâmica a Roma e admirar os mag-
níficos monumentos que são símbolos da Roma 
clássica: o Coliseu, o Circus Maximus, o Monte 
Palatino e os Banhos de Caracalla. Uma visita às 
basílicas mais representativas da Roma cristã é 
obrigatória: Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore 
e San Pietro. Continuação para o Lungotevere,  
de  onde  você  pode  admirar  o Castelo Sant’An-
gelo  e  L’Ara  Pacis  e  finalmente cruzará a mag-

nífica Villa Borghese de ônibus e a elegante Via 
Veneto, rua das estrelas de Hollywood, os elegan-
tes hotéis e bares da cidade. Durante o passeio 
haverá uma parada para caminhar até o Campido-
glio com uma vista panorâmica do Fórum Roma-
no e da magnífica Piazza Venezia. Haverá tam-
bém uma parada na Praça San Pedro, onde será 
possível continuar as atividades com uma visita 
opcional aos Museus do Vaticano. Tempo livre e 
retorno ao hotel. Alojamento.

 EXCURSÃO OPCIONAL: 

Museus Vaticanos e Capela Sistina
Los Os Museus do Vaticano, considerados entre 
os mais importantes do mundo, e a Capela Sisti-
na, sede do Conclave, magistralmente pintada a 
fresco por Michelangelo Buonarroti. Uma visita 
que o levará entre as mais altas expressões de arte 
de todos os  tempos,  onde  beleza e a Fé e se en-
contram em uma combinação única. Um compro-
misso absolutamente imperdível em Roma.

DIA 3 · DOM
ROMA 

   Após o café da manhã no hotel, um agradável 
passeio por dois bairros antigos e pitorescos de 
Roma: o Gueto Judaico, onde a comunidade ju-
daica romana foi relegada no século XVI e onde 
ainda vive a comunidade judaica mais antiga da 
Europa e Trastevere, o famoso bairro artístico e 
lar da bela igreja de Santa Maria em Trastevere.
 Rico em história e tradições, dividido pelo rio 

Tibre e a Ilha Tiberina, a visita guiada destes dois 
bairros o aproximará da mais autêntica tradição 
romana, permitindo-lhe mergulhar em uma at-
mosfera sugestiva e intrigante, composta de ane-
dotas e histórias animadas. Durante o passeio 
será possível almoçar em um dos muitos restau-
rantes da região. Tempo livre e retorno ao hotel. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monumento mais 
impressionante e impactante da antiguidade, 
seguido por uma visita à área arqueológica do 
Fórum Romano. O Fórum é, juntamente com o 
Coliseu, um símbolo da capital da Itália! Ele nos 
mostra ainda hoje a majestade dos edifícios do 
Império Romano.

DIA 4 · SEG 
ROMA - ASSIS - SIENA 

Café da manhã no hotel e saída para Assis, uma 
das mais belas cidades da Umbria. Famoso so-
bretudo por ser o berço de São Francisco e Santa 
Chiara e graças ao seu grande patrimônio artís-
tico, arqueológico e histórico. Santuário, igrejas 
pequenas e grandes, lugares milagrosos, criptas, 
uma pitoresca Piazza del Comune são apenas 
algumas das atrações de Assis. Depois, iremos 
para Siena, uma cidade elegante, cheia de en-
canto e lembranças do passado, é considerada 
uma das mais belas cidadesmedievais da Itália. 

44 - MASTER GROUP



 MASTER GROUP - 45



O ponto principal da cidade é a famo-
sa Piazza del Campo, com sua forma 
de conchilla particular, onde se realiza 
o famoso Palio, um dos eventos mais 
importantes para todos os sienenses. 
Visita imperdível à Catedral de Sie-
na, de impressionante beleza em estilo 
gótico que abriga um grande número 
de tesouros de Donatello, Pisano e 
Michelangelo, mas também frescos 
do famoso Pinturicchio. Após a visita, 
transferência para o hotel em Siena. 
Alojamento.

DIA 5 · TER 
SIENA - SAN GIMIGNANO 
- MONTERIGGIONI - 
CHIANTI - FLORENÇA 

Café da manhã no hotel e partida para 
San Gimignano, a famosa vila me-
dieval no coração do campo toscano, 
famosa por suas torres, hoje apenas 
treze das setenta e duas originais, para 
as antigas praças e o centro histórico 
inscrito na Lista do Patrimônio mun-
dial da UNESCO. Conti  Continuação 
para Monteriggioni, a vila construída 
como uma “sentinela” da Repúbli-
ca de Siena. Caminhe pelo centro da 
vila medieval onde você pode admi-
rar a arquitetura excepcional, também 
descrita por Dante Alighieri no Infer-

no da Divina Comédia. Finalmente, 
partida para o coração da Toscana: 
a região do Chianti, famosa por sua 
paisagem típica toscana, vinhedos, 
ciprestes, aldeias pitorescas e delícias 
enogastronômicas. Tour panorâmico 
por pequenas vilas e parada em uma 
das vinícolas para degustar o famo-
so vinho Chianti e outros produtos 
locais. Traslado para o hotel em Flo-
rença. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Saída do hotel e parada na Piazzale Mi-
chelangelo onde será possível admirar 
Florença desde a colina mais sugestiva 
da cidade, depois continuar até o centro 
de onde se iniciará um passeio noturno 
para apreciar a cidade iluminada. A ca-
minhada terminará com um típico jantar 
florentino.

DIA 6 · QUA 
FLORENÇA 

Após o café da manhã, segundo dia em 
Florença, na margem esquerda do rio 
Arno: o Oltrarno, uma das áreas mais 
características e evocativas de Florença, 
aqui se respira um ambiente único e ge-
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nuíno, de outros tempos, povoado sobre 
tudo por florentinos. Uma visita à Pon-
te Vecchio, com suas casas e lojas sus-
pensas, é um dos pontos turísticos mais 
famosos do mundo e o Palácio Pitti, a  
última  residência  dos  Médicis e hoje 
o maior complexo museológico de Flo-
rença. Tempo livre no lazer. Retorno ao 
hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Galeria da Academia.
A Galeria da Academia é um dos mu-
seus mais importantes do mundo e de 
Florença. Dentro você pode admirar em 
toda sua majestade e beleza o David de 
Miguel Ângelo, a escultura mais famo-
sa e importante do mundo, o símbolo 
universal da cidade de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Pisa, a cidade da 
Torre Inclinada
Visite a Pisa, uma cidade com uma at-
mosfera única, com a famosa Piazza 
dei Miracoli, Patrimônio Mundial da 
UNESCO que inclui a mundialmente 
famosa Torre Inclinada, a Catedral, o 
Batistério de San Giovanni e o Cemité-
rio Monumental.

DIA 7 · QUI 
FLORENÇA - MESTRE

Café da manhã e segundo dia dedicado a 
Florença, na  margem  esquerda  do  rio 
Arno: o Oltrarno, uma das áreas mais 
características e evocativas de Florença, 
A atmosfera aqui é única e genuína, de 
uma época passada, povoada principal-
mente por florentinos. Visita imperdível 
à Ponte Vecchio com suas casas e lojas 
suspensas, um dos lugares mais famosos 
do mundo, e ao Palácio Pitti, a última 
residência dos Médicis e hoje o maior 
complexo museológico de Florença. Na 
parte da tarde, transferência para o hotel 
em Mestre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Veneza de Noite
Após o pôr do sol, Veneza mostra seu 
lado mais íntimo e é ainda mais fas-
cinante, quando os incríveis monu-
mentos da cidade e os locais menos 
conhecidos são iluminados pelas luzes 
suaves das lanternas. Isto permite que 
você se perca nos mil reflexos dos 
edifícios nas águas do Grande Canal 
e mergulhe na magia que impregna a 
cidade após o pôr-do-sol. Descobrindo 
histórias antigas, lendas e mistérios, 
você  pode  caminar  pelos cantos mais 

significativos de Veneza quando igre-
jas e edifícios antigos se destacam con-
tra o céu mágico noturno da mais bela 
cidade do mundo.

DIA 8 · SEX
MESTRE - VENEZA - 
MESTRE 

Café da manhã no hotel e visita guiada 
a Veneza. Visitar Veneza é uma expe-
riência em si mesma: uma viagem atra-
vés do tempo e uma imersão na lagoa. 
Esta esplêndida cidade flutuante sobre 
a água foi criada em cerca de 120 il-
has localizadas entre 150 canais e li-
gadas por mais de 400 pontes. Aqui se 
esconde uma herança cultural e artís-
tica entre as mais belas do mundo: os 
elegantes palácios do Grande Canal, a 
delicadeza do Palácio Doge com vista 
para a bacia de San Marco, a grande-
za da Basílica e a torre sineira de San 
Marco, mas também as pequenas lojas 
de artesanato e as pitorescas casas co-
loridas. Tempo livre e, à tarde, retorno 
ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Murano e Burano, as ilhas mais bonitas 
da lagoa de Veneza
Excursão de meio dia na lagoa de Vene-
za para descobrir as ilhas mais famosas 
de Veneza, desfrutando do cenário mais 
encantador. O passeio inclui duas para-
das para visitar Murano e Burano e des-
cobrir suas produções artísticas típicas: 
a vidraria secular em Murano, as rendas 
refinadas em Burano. Igualmente, os 
edifícios originais e coloridos também 
não devem ser esquecidos.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Passeio em góndola pelos 
canáis de Veneza
O passeio de gôndola é uma das princi-
pais atrações da cidade e é considerado 
um dos símbolos de Veneza. Inevita-
velmente, um passeio de gôndola em 
Veneza é uma experiência inesquecí-
vel que deve ser vivida se você quiser 
dizer que realmente experimentou a 
cidade. Não existe tal coisa no mundo 
inteiro e é isso que torna Veneza única. 
De fato, ele permite observar a cidade 
por baixo, enquanto é embalada pela 
água e pelo remo do gondoleiro.
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DIA 9 · SAB 
MESTRE - VERONA - SIRMIONE - 
MILÃO 

Após o café da manhã, partida e visita de Verona, conhe-
cida em todo o mundo como a capital do amor turbulento, 
tendo hospedado a história dos dois amantes mais famo-
sos do mundo, Romeu e Julieta. Seu centro histórico único 
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco por 
sua arquitetura e estrutura urbana, romântica e fascinante 
com suas pontes sobre o rio Adige, os palácios maravil-
hosos e as ruas estreitas lotadas de gente. Em seguida, 
partida para Sirmione, pitoresca cidade localizada ao sul 
do Lago Garda, conhecida por todos como “a pérola das 
ilhas e penínsulas” graças a Catulo. A cidade oferece um 
rico patrimônio histórico e artístico, incluindo os restos 
de uma antiga vila romana do início do período imperial, 
conhecida como Grotte di Catullo, a Rocca Scaligera e a 
igreja de San Pietro em Mavino. À tarde, traslado para o 
hotel em Milão. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

O bairro Navigli de Milão: símbolo 
da vida noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navigli, um dos bairros 
mais pitorescos de Milão, famoso em todo o mundo por 
sua vida noturna e as centenas de clubes espalhados por 
suas margens com uma pausa para admirar uma das ca-
tedrais góticas mais evocativas, a majestosa Catedral de 
Milão, iluminada. Depois de uma pequena caminhada 
para descobrir a história do bairro encantador, será possí-
vel desfrutar de um aperitivo delicioso.

DIA 10 · DOM 
MILÃO 

Café da manhã e visita a Milão, que possui um inestimá-
vel patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, mas é 
também uma cidade famosa em outros campos: é a capi-
tal da moda italiana, centro industrial e o centro nevrál-
gico da economia italiana. Um passeio por Milão não 
pode faltar alguns lugares emblemáticos como: Piazza 
del Duomo, uma das maiores e mais sugestivas praças 
da Itália, com a imponente Duomo em estilo gótico e 
o Teatro della Scala, símbolo cultural de Milão e entre 
os mais prestigiados teatros do mundo por sua história, 
arquitetura e obras, e a Galleria Vittorio Emanuele II. 
Tempo livre e retorno ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Lugano, uma cidade no coração do Ticino
Visita a Lugano, às margens de um pitoresco lago rodeado 
de montanhas, considerada a mais elegante e sofisticada 
cidade da Suíça italiana. Você terá a oportunidade de des-
cobrir uma das aldeias mais pitorescas da República Suíça, 
famosa por sua paisagem de lago e montanha, seu excelente 
chocolate e seus relógios típicos. As praças e arcadas com 
seu charme mediterrâneo no centro da cidade, assim como 
os numerosos parques cheios de plantas subtropicais con-
vidam você a “dolce far niente”, para descansar e relaxar.
* Passeio opcional de barco no lago: um encantador pas-
seio de barco para admirar magníficas paisagens, pitorescas 
vilas coloridas com vista para a margem, cantos inespera-
dos de paz, os picos panorâmicos ao redor do lago, o verde 
e o charme mediterrâneo que envolve toda a paisagem.
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DIA 11 ·  SEG 
MILÃO - GÉNOVA 

  Café da manhã no hotel e transferência para Génova, 
conhecida como a cidade mais inglesa da Itália. Loca-
lizada entre o mar e as montanhas da Ligúria, Gênova 
oferece aos visitantes vistas de tirar o fôlego e mo-
mentos inesquecíveis. Génova é uma cidade de arte, 
cheia de antigos palácios, museus e igrejas. Seu centro 
histórico é considerado o maior da Itália e da Europa, 
depois de Veneza, e permaneceu intacto até os dias 
de hoje. Um passeio pelos edifícios e bairros antigos 
inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO 
permitirá reconstruir a história da cidade, indissocia-
velmente ligada ao seu papel de liderança no comércio 
e no tráfego marítimo e ao nome de Colombo. Trasla-
do e alojamento em hotel em Génova.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

A Baía de Nervi
Em cada cidade há um lugar que não pode faltar, um 
objetivo ou uma obrigação, e quando se trata de Gé-
nova, esse lugar é sem dúvida Nervi. Nervi, uma pe-
quena vila da cidade, situada na parte mais oriental 
de Génova, tem vista para um penhasco ao longo do 
qual serpenteia um evocativo e romântico passeio de 
dois quilômetros de comprimento dedicado a Anita 
Garibaldi. Hoje representa uma continuação urbana 
natural daquela antiga república marítima, constituin-
do uma das peças mais intrigantes e sugestivas de seu 
grande quebra-cabeça de cores, cheiros e paisagens e, 
apesar de ser um pequeno bairro, esconde uma grande 
variedade de lugares sugestivos que contam seu pas-
sado e suas tradições.
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DIA 12 ·  TER 
GÉNOVA - CINQUE TERRE - GÉNOVA 

  Café da manhã, saída para La Spezia e continuação por barco 
ou trem, dependendo das condições climáticas, para o Cin-
que Terre. O trabalho do homem moldou o território ao longo 
dos séculos, construindo os famosos terraços nas encostas de 
frente para o mar, devido à particular técnica agrícola dedi-
cada a explorar ao máximo as encostas íngremes que descem 
até o mar, desenvolvendo assim uma das paisagens mais ca-
racterísticas e fascinantes da Ligúria. Visita guiada a Mana-
rola, uma verdadeira jóia urbana, com seu belo porto e seu 
punhado de casas pintadas em tons pastéis suaves, Vernazza, 
considerada uma das mais belas vilas da Itália, que conserva 
intacta sua longa tradição marítima, como evidenciado por 
seu porto natural em forma de anfiteatro que sai para o mar e 
finalmente Monterosso, o mais ocidental e povoado de Cin-
que Terre, localizado no centro de um pequeno golfo natural, 
composto de dois povoados: a antiga vila ao leste e a parte 
mais moderna e turística ao oeste. Retorno ao hotel no final 
da tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Caminhada até Boccadasse, com 
aperitivo na frente do mar
O passeio panorâmico de Gênova à noite seguido de um ape-
ritivo na charmosa vila na frente do mar de Boccadasse, com 
suas casas de cor pastel com vista para o mar, irá encantá-lo 
e formar o cenário de sua noite. A aldeia é o tema ideal para 
fotografias esplêndidas: seixos brancos e cinzentos, barras e 
redes de pescadores se combinam para formar uma imagem 
única de cor e vivacidade.
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PORTOFINO

GÉNOVA

CINQUE TERRE

VERONA

ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

MILÁN

DIA 13 · QUA
GÉNOVA 

Após o café da manhã, dia livre para a descoberta in-
dividual de Génova. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL: 

Principado de Mônaco
Um dia para descobrir o Principado de Mônaco, de 
Monte Carlo seu icônico distrito, famoso pelo Grande 
Prêmio de Fórmula 1, pelo majestoso Cassino, famo-
so em tantos filmes de Hollywood, por suas praças e 
pelos desfiles de iates e carros de luxo que povoam as 
ruas, e Monaco-Ville, também conhecido como A Ro-
cha, o lugar onde se encontra a residência oficial dos 
Príncipes de Mônaco, o Palácio Grimaldi.

DIA 14 · QUI 
GÉNOVA - PORTOFINO - SANTA 
MARGHERITA LIGURE – RAPALLO - 
MILÃO

Após o café da manhã no hotel, um dia dedicado à 
descoberta das cidades do Golfo de Tigullio: Porto-
fino, com sua elegante harmonia e edifícios de cores 
vivas com vista para o mar e Santa Margherita Ligure, 
um lugar famoso por suas fachadas pintadas em co-
res pastel macias e pela esplêndida avenida com vista 
para o mar. À tarde, retorno de barco a Rapallo, uma 
cidade cheia de simbolismo e testemunhos do passa-
do, localizada no centro do Golfo de Tigullio. Após a 
visita, partida para Milão e acomodação em um hotel.

DIA 15 · SEX 
MILÃO 

Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto/
estação. Fim dos serviços.
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FASCINANTE
ITÁLIA

DOM - SEG (FST1)

9 DIAS / 8 NOITES

ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA 
FERRARA - PÁDUA - VENEZA - CHIANTI

SAÍDAS:

MARÇO 26
ABRIL: 2 - 16 - 30
MAIO: 7 - 14
JUNHO: 4 - 25
JULHO: 2 - 9 - 30
AGOSTO: 20
SETEMBRO: 3 - 17
OUTUBRO: 1 - 15

EUR 2.178
Preço por pessoa
em quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.163.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 830.-

NOVEMBRO: 5
DEZEMBRO: 3
JANEIRO 2024: 7
FEVEREIRO 2024: 4

EUR 1.940
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: EUR 1.925.- 
Taxal. INDIVIDUAL: EUR 610.-
TAXA HB: € 330.-

52 - MASTER GROUP



Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tour ou noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo Hotel ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 08 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados 
com café da manhã; 

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com 
WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Assis - 
Siena - Florença - Ferrara - Veneza - Roma;

• Entradas: a Catedral de Siena; Basílica de San Marco em Veneza;

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Almoço e degustação de vinhos em Chianti;

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.
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DIA 1 · DOM
ROMA

Chegada ao aeroporto e traslado para o 
hotel em Roma e acomodação nos quar-
tos reservados. No final da tarde, reu-
nião com o líder do tour.

DIA 2 · SEG
ROMA - ASSIS - SIENA - 
FLORENÇA

Café da manhã e partida para Assis, 
uma das mais belas cidades da Um-
bria. Famoso sobretudo por ser o lu-
gar do nascimento de São Francisco 
e Santa Chiara e por seu grande pa-
trimônio artístico, arqueológico e his-
tórico. Santuário, igrejas pequenas e 
grandes, lugares milagrosos, criptas, 
uma pitoresca Piazza del Comune são 
apenas algumas das atrações de Assis. 
Continuação e visita de Siena, uma 
cidade elegante, cheia de encanto e 
lembranças do passado, é considerada 
uma das mais belas cidades medievais 
da Itália. O local mais importante da 
cidade é a famosa Piazza del Campo, 
com sua forma particular de conchilla, 
onde se realiza o famoso Palio, um dos 
eventos mais importantes para todos os 
sienenses. Visita imperdível à Catedral 
de Siena, de uma beleza impressio-

nante em estilo gótico que abriga uma 
grande quantidade de tesouros assina-
dos por Donatello, Pisano e Miguel 
Ângelo, mas também afrescos do fa-
moso Pinturicchio. Após a visita, saída 
e alojamento no hotel em Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Partida do hotel e parada na Piazzale 
Michelangelo, onde você poderá admi-
rar Florença da mais sugestiva colina da 
cidade, depois irá para o centro da cida-
de, de onde começará um passeio no-
turno para apreciar a cidade iluminada. 
A caminhada terminará com um típico 
jantar florentino.

DIA 3 · TER
FLORENÇA 

Café da manhã no hotel e visita a Flo-
rença, uma cidade com uma grande 
atmosfera, evocativa do passado, con-
siderada mundialmente como o berço 
do Renascimento, berço da arquitetu-
ra e da arte. Visita guiada a seu centro 
histórico, declarado Patrimônio Mun-
dial pela Unesco, rico em igrejas, mo-
numentos, palácios renascentistas de 
beleza de tirar o fôlego, tão altamente 
elogiada pelos poetas de todos os tem-

pos. O Batistério de San Giovanni, a 
Torre do Sino de Giotto, a Catedral de 
Santa Maria del Fiore, a Piazza della 
Signoria dominada por um dos edifí-
cios mais emblemáticos da cidade: o 
Palazzo Vecchio são apenas algumas 
das muitas atrações de Florença. Re-
torno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Galeria da Academia.
A Galeria da Academia é um dos mu-
seus mais importantes do mundo e de 
Florença. Dentro você pode admirar em 
toda sua majestade e beleza o David de 
Miguel Ângelo, a escultura mais famo-
sa e importante do mundo, o símbolo 
universal da cidade de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Pisa, a cidade da 
Torre Inclinada
Visite a Pisa, uma cidade com uma at-
mosfera única, com a famosa Piazza 
dei Miracoli, Patrimônio Mundial da 
UNESCO que inclui a mundialmente 
famosa Torre Inclinada, a Catedral, o 
Batistério de San Giovanni e o Cemité-
rio Monumental.
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DIA 4 ·  QUA 
FLORENÇA - FERRARA - PÁDUA - MESTRE

Café da manhã no hotel. Partida para Ferrara. Primei-
ra cidade moderna e uma das mais importantes mansões 
e centros culturais do Renascimento italiano, Ferrara 
foi uma das capitais européias da cultura, arte, política, 
gastronomia, assim como um ponto de referência para 
artistas, poetas e cantores. A dinastia Este, uma gran-
de família de patronos excêntricos e cultos, foi capaz 
de transformar em três séculos um centro rural em uma 
obra-prima do Renascimento declarada Patrimônio da 
Humanidade. Em seguida, continuação para Pádua, ci-
dade de Sant’Antonio, uma cidade rica em beleza, que 
preserva traços de seu passado glorioso, foi de fato uma 
das capitais culturais mais importantes durante o século 
XIV. Após um curto passeio, translado para o hotel em 
Mestre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Veneza de Noite
Após o pôr do sol, Veneza mostra seu lado mais íntimo e 
é ainda mais fascinante, quando os incríveis monumentos 
da cidade e as vistas menos conhecidas são iluminadas 
pelas luzes suaves das lanternas. Isto permite que você se 
perca nos mil reflexos criados pelos edifícios nas águas 
do Grande Canal e mergulhe na magia que impregna a 
cidade após o pôr-do-sol. Descobrindo histórias antigas, 
lendas e mistérios, é possível caminhar pelos cantos mais 
significativos de Veneza quando as igrejas e edifícios an-
tigos se destacam contra o céu mágico da noite da cidade 
mais bela do mundo.
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DIA 5 · QUI 
MESTRE - VENEZA

Café da manhã no hotel e visita guiada a Ve-
neza. Visitar Veneza é uma experiência em si 
mesma: uma viagem através do tempo e uma 
imersão na lagoa. Esta esplêndida cidade flu-
tuante sobre a água foi criada em cerca de 120 
ilhas, inseridas entre 150 canais e ligadas por 
mais de 400 pontes. Aqui se esconde uma he-
rança cultural e artística entre as mais belas do 
mundo: os elegantes palácios do Grande Canal, 
a delicadeza do Palácio Doge com vista para a 
bacia de San Marco, a grandeza da Basílica e 
a torre sineira de San Marco, mas também as 
pequenas lojas de artesanato e as pitorescas ca-
sas coloridas. Tempo livre e, à tarde, retorno ao 
hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Murano e Burano, as mais belas 
ilhas da lagoa veneziana
Excurção de meio dia na lagoa de Veneza 
para descobrir as ilhas mais famosas de Vene-
za,  desfrutando da paisagem mais encantado-
ra. O passeio inclui duas paradas para visitar 
Murano e Burano e descobrir suas produções 
artesanais típicas: a fabricação de vidro secu-
lar em Murano, a renda refinada em Burano. 
Igualmente, os edifícios originais e coloridos 
também não devem ser esquecidos.

DIA 6 · SEX 
MESTRE - CHIANTI - ROMA 

Café da manhã e partida para o coração da Toscana - a área 
do Chianti, famosa por sua paisagem típica toscana, vinhedos, 
ciprestes, aldeias pitorescas e delícias enogastronômicas. Tour 
panorâmico por pequenas vilas e intervalo para almoço em um 
dos restaurantes locais para degustar a culinária regional e o 
famoso vinho Chianti. Tempo livre e à tarde, translado para o 
hotel em Roma. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Roma de Noite - Roma Barroca
Uma vista noturna de Roma, com suas esplêndidas praças ilumi-
nadas, longe da agitação do dia. A encantadora Piazza di Spagna 
com sua escadaria cenográfica, o cenário do conto de fadas da 
Fonte de Trevi, a majestade do Panteão e a barroca Piazza Navo-
na, um passeio destinado a levá-lo de volta no tempo e lembrá-lo 
dos tempos da “Dolce Vita” de Fellini.

DIA 7 · SÁB
ROMA 

Café da manhã no hotel e saída para iniciar a vi-
sita panorâmica a Roma e admirar os magníficos 
monumentos que são símbolos da Roma clássi-
ca: o Coliseu, o Circo Máximo, o Monte Paulino 
e os Banhos de Caracalla. Também é obrigatório 
visitar as basílicas mais representativas da Roma 
cristã: Basílica de San Paolo Fuori le Mura, San 
Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e 
San Pietro. Continuação pelo Lungotevere, de 
onde você vai admirar Castel Sant’Angelo e 
L’Ara Pacis e finalmente cruzar a magnífica Vi-
lla Borghese de ônibus e a elegante Via Veneto, 
rua das estrelas de Hollywood, elegantes hotéis 
e bares da cidade. Durante a visita, haverá uma 
parada para caminhar até o Campidoglio com 
uma vista panorâmica do Fórum Romano e da 
magnífica Piazza Venezia. Tempo livre e retorno 
ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e Capela Sistina
Os Museus Vaticanos,  considerados  entre os e 
a Capela Sistina, sede do Conclave, magis-tral-
mente pintada a fresco por Miguel Ângelo Buo-
narroti. Uma visita que o levará entre as mais 
altas expressões de arte de todos os tempos, onde 
Beleza e Fé se encontram em uma combinação 
única. Um compromisso absolutamente im-per-
dível em Roma.
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DIA 8 · DOM
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, um agradável pas-
seio por dois bairros antigos e pitorescos de Roma: 
o Gueto Judaico, onde a comunidade judaica roma-
na foi relegada no século XVI e onde ainda vive a 
comunidade judaica mais antiga da Europa, e Tras-
tevere, o famoso bairro artístico e lar da bela igreja 
de Santa Maria em Trastevere. Rico em história e 
tradições, dividido pelo rio Tibre e a Ilha Tiberina, 
a visita guiada a esses dois bairros o aproximará 
da mais autêntica tradição romana, permitindo que 
você mergulhe em uma atmosfera evocativa e intri-
gante, composta de anedotas e histórias animadas. 
Durante o passeio será possível almoçar em um dos 
muitos restaurantes da região. Tempo livre e retorno 
ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monumento mais im-
pressionante e imponente da antiguidade, seguido 
de uma visita à área arqueológica do Fórum Roma-
no, o Fórum é, juntamente com o Coliseu, um sím-
bolo da capital da Itália! Ele nos mostra ainda hoje a 
majestade dos edifícios do Império Romano.

DIA 9 ·   SEG
ROMA 

Café da manhã no hotel e translado para o aeroporto/
estação. Fim dos serviços.

ROMA

ASÍS

SIENA

FLORENCIA

CHIANTI

PADUA

FERRARA

VENECIA
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FASCINANTE
ITÁLIA

& SUBLIME
CAMPÂNIA

DOM - SAB (FST - SBC1)

14 DIAS / 13 NOITES

ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA - FERRA- RA 
- PÁDUA - VENEZA - CHIANTI - NÁPOLES PAES-
TUM - SALERNO - VIETRI SUL MARE AMALFI 

- SORRENTO - CAPRI - POMPEIA

SAÍDAS:

ABRIL: 30 
MAIO: 7 - 14
JUNHO: 4 - 25
JULHO: 2 - 9 - 30
AGOSTO: 20
SETEMBRO: 3 - 17
OUTUBRO: 1 – 15

EUR 3.720
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 3.705.-
Taxa. INDIVIDUAL: € 1.285.-
Taxa HB: € 615.-
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CIDADES HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo Hotel ou similar

NÁPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 13 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café da 
manhã; 

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Assis - Siena - Florença - Ferrara 
- Veneza - Roma - Nápoles - Paestum - Amalfi - Capri - Pompeia

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: a Catedral de Siena; Basílica de San Marco em Veneza; Parque 
arqueológico de Paestum; a Catedral de Sant’Andrea em Amalfi; escavações 
arqueológicas de Pompeia.

• Almoço com degustação de vinos Chianti.

• Almoço de pizza napolitana em Nápoles com bebidas incluídas. 

• Almoço em Capri com bebidas incluidas

• Balsa Nápoles / Capri / Nápoles
• Traslados em ônibus na ilha Capri

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao 
destino inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expres-
samente indicado em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de 
natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob 
solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no 
programa e no detalhe “Preço inclui”.

*IMPORTANTE: CAPRI - Em caso de condições climáticas adversas, 
o passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio ou substituído por um 
passeio alternativo.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tour ou noites extras nas 
cidades, favor vá para as condições gerais no final deste documento.
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DIA 1 · DOM
ROMA

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Roma e alojamento nos quar-
tos reservados. No final da tarde, reu-
nião com o líder do tour.

DIA 2 · SEG
ROMA - ASSIS - SIENA - 
FLORENÇA

Café da manhã e partida para Assis, 
uma das mais belas cidades da Um-
bria. Famosa sobretudo por ser o lo-
cal de nascimento de São Francisco 
e Santa Chiara e por seu grande pa-
trimônio artístico, arqueológico e his-
tórico. Santuário, igrejas pequenas e 
grandes, lugares milagrosos, criptas, 
uma pitoresca Piazza del Comune são 
apenas algumas das atrações de Assis. 
Continuação e visita de Siena, uma 
cidade elegante, cheia de encanto e 
lembranças do passado, é considerada 
uma das mais belas cidades medievais 
da Itália. O local mais importante da 
cidade é a famosa Piazza del Campo, 
com sua forma particular de conchilla, 
onde se realiza o famoso Palio, um dos 
eventos mais importantes para todos 
os sienenses. Uma visita imperdível à 

Catedral  de  Siena,   uma  beleza  im-
pressionante em estilo gótico abriga 
uma grande quantidade de tesouros 
de Donatello, Pisano e Miguel Ân-
gelo, assim como frescos do famoso 
Pinturicchio. Após a visita, saída e 
alojamento no hotel em Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL

Tour Florença Iluminada, 
com jantar
Saída do hotel e parada na Piazzale 
Michelangelo onde será possível ad-
mirar Florença desde a colina mais 
sugestiva da cidade, depois você con-
tinuará até o centro de onde come-ça-
rá um passeio noturno para apreciar a 
cidade iluminada. O passeio termi-na-
rá com um típico jantar florentino.

DIA 3 · TER
FLORENÇA 

Café da manhã no hotel e visita a 
Florença, uma cidade com uma gran-
de atmosfera, evocativa do passado, 
considerada em todo o mundo como 
o berço do Renascimento, berço da 
arquitetura e da arte. Visita guiada 
ao seu centro histórico, declarado 
Patrimônio Mundial pela Unesco, 
rico em igrejas, monumentos, palá-
cios renascentistas de beleza de tirar 
o fôlego, tão elogiados por poetas de 
todos os tempos. O Batistério de San 
Giovanni, a Torre do Sino de Giotto, 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, 
a Piazza della Signoria dominada por 
um dos edifícios emblemáticos da ci-
dade: o Palazzo Vecchio são apenas 
algumas das muitas atrações de Flo-
rença. Retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Galeria da Academia.
A Galeria da Academia é um dos mu-
seus mais importantes do mundo e de 
Florença. Dentro você pode admirar 
em toda sua majestade e beleza o Da-
vid de Miguel Ângelo, a escultura mais 
famosa e importante do mundo, o sím-
bolo universal da cidade de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Pisa, a cidade da 
Torre Inclinada
Visite a Pisa, uma cidade com uma at-
mosfera única, com a famosa Piazza 
dei Miracoli, Patrimônio Mundial da 
UNESCO que inclui a mundialmente 
famosa Torre Inclinada, a Catedral, o 
Batistério de San Giovanni e o Cemi-
tério Monumental.
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DIA 4 · QUA 
FLORENÇA - FERRARA - 
PÁDUA - MESTRE

Café da manhã no hotel. Partida para 
Ferrara. Primeira cidade moderna e uma 
das mais importantes mansões e centros 
culturais do Renascimento italiano, Fe-
rrara foi uma das capitais européias da 
cultura, arte, política, gastronomia, as-
sim como um ponto de referência para 
artistas, poetas e cantores. A dinastia 
Este, uma grande família de patronos 
excêntricos e cultos, foi capaz de trans-
formar em três séculos um centro rural 
em uma obra-prima do Renascimento 
declarado Patrimônio da Humanidade. 
Depois, continuação para Pádua - ci-
dade de Sant’Antonio, uma cidade rica 
em beleza, que preserva traços de seu 
passado glorioso, foi de fato uma das 
capitais culturais mais importantes du-

rante o século XIV. Depois de um curto 
passeio, translado ao hotel em Mestre.
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Veneza de Noite
Após o pôr do sol, Veneza mostra seu 
lado mais íntimo e é ainda mais fasci-
nante, quando os incríveis monumen-
tos da cidade e as vistas menos conhe-
cidas são iluminadas pelas luzes suaves 
das lanternas. Isto permite que você se 
perca nos mil reflexos criados pelos 
edifícios nas águas do Grande Canal 
e mergulhe na magia que impregna a 
cidade após o pôr-do-sol. Descobrindo 
histórias antigas, lendas e mistérios, é 
possível caminhar pelos cantos mais 
significativos de Veneza quando as 
igrejas e edifícios antigos se destacam 
contra o céu mágico da noite da cidade 
mais bela do mundo.
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DIA 5 · QUI 
MESTRE - VENEZA

Café da manhã no hotel e visita guia-
da a Veneza. Visitar Veneza é uma 
experiência em si mesma: uma via-
gem através do tempo e uma imer-
são na lua. Esta esplêndida cidade 
flutuante sobre a água foi criada em 
cerca de 120 ilhas, inseridas entre 
150 canais e ligadas por mais de 400 
pontes. Aqui se esconde uma herança 
cultural e artística entre as mais belas 
do mundo: os elegantes palácios do 
Grande Canal, a delicadeza do Palá-
cio Doge com vista para a bacia de 
San Marco, a grandeza da Basílica 
e a torre sineira de San Marco, mas 
também as pequenas lojas de artesa-
nato e as pitorescas casas coloridas. 
Tempo livre e, à tarde, retorno ao ho-
tel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Murano e Burano, as mais 
belas ilhas da lagoa de Veneza
Excursão de meio dia na lagoa de Ve-
neza para descobrir as mais belas il-
has de Veneza, desfrutando do cenário 
mais encantador. O passeio inclui duas 
paradas para visitar Murano e Burano 
e descobrir suas produções artísticas tí-
picas: a fabricação de vidro secular em 
Murano, a refinada fabricação de ren-
das em Burano. Igualmente, os edifí-
cios originais e coloridos também não 
devem ser esquecidos.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Passeio de gôndola através 
dos canais de Veneza
O passeio de gôndola é uma das princi-
pais atrações da cidade e é consi-dera-
do um dos símbolos de Veneza. Inevi-
tavelmente, um passeio de gôndo-la 
em Veneza é uma experiência inesque-
cível que deve ser vivida se você qui-
ser dizer que realmente experimentou 
a cidade. Não existe tal coisa no mun-
do inteiro e é isso que tor-na Veneza 
única. De fato, ele permite observar a 
cidade por baixo, enquanto é embalada 
pela água e pelo remo do gondoleiro.
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DIA 6 · SEX 
MESTRE - CHIANTI - ROMA 

Café da manhã e partida para o coração 
da Toscana - a área do Chianti, famosa 
por sua paisagem típica toscana, vinhe-
dos, ciprestes, aldeias pitorescas e delí-
cias enogastronômicas. Tour panorâmi-
co por pequenas vilas e intervalo para 
almoço em um dos restaurantes locais 
para degustar a culinária regional e o 
famoso vinho Chianti. Tempo livre e no 
translado à tarde para o hotel em Roma. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Roma de Noite - 
Roma Barroca
Uma vista noturna de Roma, com suas 
esplêndidas praças iluminadas, lon-
ge da agitação do dia. A encantadora 
Piazza di Spagna com sua escadaria 
cenográfica, o cenário do conto de fa-
das da Fonte de Trevi, a majestade do 
Panteão e a barroca Piazzza Navona, 
um passeio destinado a levá-lo de vol-
ta no tempo e lembrá-lo dos tempos da 
“Dolce Vita” de Fellini.

DIA 7 · SÁB
ROMA 

Café da manhã no hotel e saída para 
um passeio panorâmico por Roma para 
admirar os magníficos monumentos 
que são símbolos da Roma clássica: 
o Coliseu, o Circus Maximus, o Mon-
te Palatino e os Banhos de Caracalla. 
Também é obrigatório visitar as ba-
sílicas mais representativas da Roma 
cristã: Basílica de San Paolo Fuori le 
Mura, San Giovanni em Laterano, San-
ta Maria Maggiore e San Pietro. Con-
tinuação pelo Lungotevere, de onde 
você pode admirar Castel Sant’Angelo 
e L’Ara Pacis e finalmente atravessar a 
magnífica Villa Borghese de ônibus e a 
elegante Via Veneto, a rua das estrelas 
de Hollywood, elegantes hotéis e ba-

res da cidade. Durante a visita, haverá 
uma parada para caminhar até o Cam-
pidoglio com uma vista panorâmica do 
Fórum Romano e da magnífica Piazza 
Venezia. Tempo livre e retorno ao ho-
tel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados 
entre os mais importantes do mundo, 
e a Capela Sistina, sede do Conclave, 
magistralmente pintada a fresco por 
Miguel Ângelo Buonarroti. Uma vi-
sita que o levará entre as mais altas 
pressões artísticas de todos os tempos, 
onde a Beleza e a Fé se encontram em 
uma combinação única. Uma visita im-
perdível em Roma.

DIA 8 · DOM
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, uma 
agradável caminhada por dois bairros 
antigos e pitorescos de Roma: o Gueto 
Judaico, onde a comunidade judaica ro-
mana foi relegada no século XVI e onde 
ainda vive a comunidade judaica mais 
antiga da Europa, e Trastevere, o famo-
so bairro artístico e lar da bela igreja de 
Santa Maria em Trastevere. Rico em his-
tória e tradições, dividido pelo rio Tiber 
e a Ilha Tiberina, a visita guiada a esses 
dois bairros o aproximará da mais au-
têntica tradição romana, permitindo que 
você mergulhe em uma atmosfera evo-
cativa e intrigante, composta de anedotas 
e histórias animadas. Durante o passeio 
será possível almoçar em um dos muitos 
restaurantes da região. Tempo livre e re-
torno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monu-
mento mais sugestivo e imponente da 
antiguidade, seguida de uma visita à 
área arqueológica do Fórum Romano. 
O Fórum é, juntamente com o Coliseu, 
um símbolo da capital da Itália! Ele nos 
mostra ainda hoje a majestade dos edi-
fícios do Império Romano.
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DIA 9 ·   SEG
ROMA - NÁPOLES 

Café da manhã no hotel e saída para 
a região da Campânia. Chegada a Ná-
poles e dia dedicado à descoberta da 
capital da Campânia, uma cidade rica 
em beleza, história, paisagens e contra-
dições. A visita concentra-se no coração 
pulsante do centro histórico, entre os 
monumentos absolutamente imperdí-
veis a Galeria Umberto I, o Teatro San 
Carlo e o Palazzo Reale localizado na 
majestosa Piazza del Plebiscito, um dos 
lugares mais emblemáticos da cidade. 
Durante a visita, almoço com pizza na-
politana, declarada Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Translado para o hotel e 
tempo livre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

A colina Posillipo entre o mar, 
a arte, a história e a natureza.
Posillipo, uma das áreas mais elegan-
tes e prestigiadas da cidade, um bairro 
fascinante, dividido entre as colinas e o 
mar, onde se pode admirar toda a poesia 
e beleza de um lugar histórico e evo-
cativo como Nápoles, suas ruas, seus 
monumentos e sua impressionante baía. 
O bairro está cheio de vistas e pontos 
panorâmicos de onde se pode admirar a 
baía e a cidade.
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DIA 10 · TER
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL 
MARE

Café da manhã no hotel e partida para 
Paestum, um sítio arqueológico de ex-
trema importância, reconhecido pela 
UNESCO como Patrimônio Mundial. 
Além de seu valor cultural, a importân-
cia do Paestum está ligada ao excelen-
te estado de preservação de seus bens. 
Seus magníficos templos dóricos são 
uma maravilha para contemplar, não 
apenas para os amantes da antiguidade. 
O templo de Hera, o templo de Netu-
no, o templo de Atena, uma caminha-
da através do antigo fórum até o an-
fiteatro: estas são apenas algumas das 
estruturas que chamarão sua atenção 

para o esplendor de uma era antiga. 
Continuação para Salerno, uma mag-
nífica cidade litorânea situada entre 
as belezas de Cilento e as maravil-
has da Costa Amalfitana. Visita ao 
centro histórico, um dos mais bem 
conservados da Itália, com numero-
sas igrejas e edifícios históricos, a 
Via dei Mercanti, a rua histórica de 
Salerno, terminando com um passeio 
pelo calçadão de Salerno, de suas 
agra-dáveis avenidas é possível ver 
desde a Costa de Amalfi até o Cilen-
to. Antes de retornar a Nápoles, uma 
breve visita a Vietri sul Mare, uma 
das 13 pérolas da Costa Amalfitana, 
conhecida em todo o mundo por suas 
encantadoras cerâmicas artísticas. 
Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 11 · QUA 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Café da manhã no hotel e saída para a Cos-
ta de Amalfi. Chegada e visita de Amalfi, a 
esplêndida cidade que dá seu nome a toda a 
costa e famosa por ser uma das antigas repú-
blicas marítimas. Visita da famosa Catedral, 
dedicada a Sant’Andrea e fruto da união de 
duas basílicas vizinhas, e passeio pelas ruas 
do centro entre as lojas de souvenirs. Conti-
nuação para Sorrento, elogiado pelos poetas, 
celebrado em canções e na bela terra das se-
reias, cheio de igrejas, edifícios históricos, 
pontos panorâmicos surpreendentes e vielas 
características com pequenas lojas e lojas de 
artesanato. À tarde, voltar para o hotel em Ná-
poles. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vomero: O bairro mais 
vanguardista da cidade o 
Mergellina: Descobrindo o 
conhecido bairro de Nápoles
Vomero - uma caminhada para desco-
brir o bairro da moda de Nápoles, que 
oferece uma variedade de atividades 
intrigantes e inclusivas para mantê-lo 
entretido. A primeira coisa que os 
visitantes notarão ao caminhar pela 
Vomero é a vista. Como a geografia 
da área é bastante montanhosa, as vis-
tas de Nápoles, do Golfo de Nápoles 
e do histórico Vesúvio ao longe são 
capturadas em detalhes. Seja em um 
dia claro ou ao entardecer, a vista dos 
edifícios históricos e novos deixará a 
todos admirados.
Mergellina - é um esplêndido e belo 
bairro, uma das mais belas áreas a 
serem visitadas no território de Ná-
poles. É um distrito cheio de magní-
ficas atrações, ideal para um dia ma-
ravilhoso de relaxamento e cultura. 
A presença do mar faz com que seja 
encantador passear pelo calçadão à 
beira-mar e admirar a bela paisagem. 
Mergellina é o rosto de Nápoles, a cor 
do cartão postal, o azul que se estende 
ao longo da costa e que todos inve-
jam, mas acima de tudo, é a memória 
que todo turista leva consigo quando 
volta para casa.
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DIA 12 ·  QUI 
NÁPOLES - CAPRI

 Após o café da manhã no hotel, trasla-
do ao porto para embarcar e partir para 
Capri, a ilha mais famosa do arquipé-
lago da Campânia. Situada ao largo da 
península de Sorrento, no Golfo de Ná-
poles, Capri é sem dúvida a ilha mais 
famosa, muitas vezes emprestando-se 
a sets de filmagem ou campanhas pu-
blicitárias. Há séculos, ela tem encan-
tado e seduzido imperadores, artaças 
e personalidades do show business e 
seu encanto ainda atrai milhares de tu-
ristas a cada ano. Sob um sol quase o 
ano inteiro, uma visita à ilha de Capri 
oferece acesso a tesouros de tirar o fôle-
go: enseadas secretas, vielas animadas, 
penhascos e montanhas. Durante a vi-
sita, intervalo para almoço em um dos 
restaurantes típicos da ilha. Retorno ao 
hotel no final da tarde. Alojamento.

* Viagem opcional de barco e visita à 
Gruta Azul Vomero

DIA 13 ·  SEX 
NÁPOLES -  POMPÉIA

 Café da manhã no hotel e partida para Pompéia e visita 
às escavações arqueológicas que trouxeram de volta os 
restos da antiga Pompéia, enterrados sob uma camada de 
cinzas e lapilli durante a erupção do Vesúvio em 79 jun-
to com Herculano, Estábia e Oplonti. Retorno ao hotel à 
tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vesúvio, o símbolo de Nápoles, 
com degustação de vinho
Partida para o Vesúvio, uma experiência única e dife-
rente para vivenciar a natureza e apreciar um dos des-
tinos mais populares do mundo. Subindo a montanha 
para descobrir o aspecto natural e geomorfológico do 
“Gigante Adormecido”, você pode admirar o panorama 
que se estende sobre o Golfo de Nápoles. Após a visita, 
translado para um vinhedo aos pés do vulcão para uma 
degustação de vinhos emparelhados com as especialida-
des típicas.

DIA 14 ·  SÁB 
NÁPOLES 

Café da manhã no hotel e translado para o aeroporto/es-
tação. Fim dos serviços.

Regresso opcional de trem a Roma
*Regresso opcional de trem de alta velocidade a Roma. 
Fim dos serviços.
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FASCINANTE
LIGÚRIA

DOM - SEX (FSL1)

6 DIAS / 5 NOITES

MILÃO - GÉNOVA - CINQUE TERRE PORTO-
FINO - SANTA MARGHERITA LIGURE

SAÍDAS:

ABRIL: 30
MAIO: 14 - 28
JUNHO: 11 - 25
JULHO: 23
AGOSTO: 6
SETEMBRO: 3 - 24
OUTUBRO: 8 - 22
NOVEMBRO: 19

EUR 1.485
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO.

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.470.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 360.-
Taxa HB: € 240.-
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CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MILÃO Starhotel Ritz / Milan Marriott ou similar

GÉNOVA Continental / Hotel Moderno Verdi ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 05 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados 
com café da manhã; 

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Génova - 
Cinque Terre - Portofino - Santa Margherita Ligure

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Traslado em barco à Cinque Terre

• Traslado em barco à Portofino e Santa Margherita Ligure

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.

  *IMPORTANTE: Portofino e Santa Margherita Ligure - Em caso de 
condições climáticas adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso 
prévio ou o itinerário pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites extras nas 
cidades, favor vá para as condições gerais no final deste documento.
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DIA 1 · DOM
MILÃO

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Milão e acomodação em quar-
tos reservados. No final da tarde, reu-
nião com o líder do tour.

DIA 2 · SEG
MILÃO - GÉNOVA

Café da manhã no hotel e transferência 
para Gênova, conhecida como a cidade 
mais inglesa da Itália. Aninhada entre 
o mar e as montanhas da Ligúria, Gê-
nova oferece aos visitantes vistas de 
tirar o fôlego e momentos inesque-cí-
veis. É uma cidade de arte, cheia de 
palácios nobres, museus e igrejas. Seu 
centro histórico é considerado o maior 
da Itália e da Europa, depois de Vene-
za, e tem sido preservado intacto até 
os dias atuais. Andando pelos edifícios 
e bairros antigos inscritos na Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO, é 
possível reconstruir a história da cida-
de, inextricavelmente ligada a seu pa-

pel de liderança no comércio e no trá-
fego marítimo e ao nome de Colombo. 
Translado e alo-jamento em hotel em 
Gênova.

EXCURSÃO OPCIONAL

A Baia de Nervi
Em cada cidade há um lugar que não 
pode deixar de ser visitado, um destino 
ou uma visão a imperdível, e quando se 
trata de Gênova, esse lugar é sem dúvi-
da o Nervi. Nervi, uma pequena cidade 
da cidade, está localizada na parte mais 
oriental de Gênova, com vista para um 
penhasco ao longo do qual serpenteia 
um evocativo e romântico passeio de 
dois quilômetros de comprimento dedi-
cado a Anita Garibaldi. Hoje representa 
uma continuação urbana natural daque-
la antiga república marítima, consti-
tuindo uma das partes mais intrigantes e 
evocativas de seu grande quebra-cabeça 
de cores, cheiros e paisagens e, ape-
sar de ser um pequeno bairro, esconde 
uma grande variedade de lugares evo-
cativos que contam seu passado e suas 
tradições.
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DIA 3 ·  TER
GÉNOVA - CINQUE TERRE 

    Café da manhã, saída para La Spezia e continuação por 
barco ou trem, dependendo das condições climáticas, para 
o Cinque Terre. O trabalho do homem moldou o territó-
rio ao longo dos séculos, construindo os famosos terraços 
nas encostas voltadas para o mar, devido à particular téc-
nica agrícola dedicada a explorar ao máximo as encostas 
íngremes que descem em direção ao mar, desenvolvendo 
assim uma das paisagens mais características e fascinantes 
da Ligúria. Visita guiada a Manarola, uma verdadeira jóia 
urbana, com seu belo porto e seu punhado de casas pinta-
das em tons pastéis suaves, Vernazza, considerada uma das 
mais belas aldeias da Itália, que conserva intacta sua longa 
tradição marítima, como evidenciado por seu porto natural 
na forma de um anfiteatro que sai para o mar e finalmente 
Monterosso, o mais ocidental e populoso de Cinque Terre, 
localizado no centro de um pequeno golfo natural, com-
posto de dois povoados: a antiga vila ao leste e a parte mais 
moderna e turística ao oeste. Retorno ao hotel no final da 
tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Caminata a Boccadasse, con 
aperitivo frente ao mar
  O passeio panorâmico de Gênova à noite seguido de um 
aperitivo na charmosa vila à beira-mar de Boccadasse, com 
suas casas de cor pastel com vista para o mar, irá encantá-lo 
e formar o pano de fundo de sua noite. A vila é o tema ideal 
para fotografias esplêndidas: seixos bran-cos e cinzentos, 
barcos e redes de pescadores se combi-nam para formar 
uma imagem única de cor e vivacidade.
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DIA 4 · QUA 
GÉNOVA

Após o café da manhã, dia livre para 
a descoberta individual de Génova. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Principado de Mônaco
Um dia para descobrir o Principado de 
Mônaco, Monte Carlo, sem dúvida seu 
icônico distrito, famoso pelo Grande 
Prêmio de Fórmula 1, pelo majestoso 
Cassino, famoso em tantos filmes de 
Hollywood, por suas praias e pelos 
desfiles de iates e carros de luxo que 
povoam as ruas, e Monaco-Ville, tam-
bém conhecido como A Rocha, o local 
da residência oficial dos Príncipes de 
Mônaco, o Palácio Grimaldi.

DIA 5 · QUI 
GÉNOVA - PORTOFINO -SANTA 
MARGHERITA LIGURE - RAPALLO - 
MILÃO

Após o café da manhã no hotel, um dia dedicado 
à descoberta das cidades do Golfo de Tigullio: 
Portofino, com sua elegante harmonia e edifícios 
de cores vivas com vista para o mar e Santa Mar-
gherita Ligure, um lugar famoso por suas fachadas 
pintadas em cores pastel macias e pela esplêndida 
avenida com vista para o mar. À tarde, retorno de 
barco a Rapallo, uma cidade cheia de simbolismo 
e testemunhos do passado, localizada no centro do 
Golfo de Tigullio. Após a visita, partida para Milão 
e alojamento em um hotel.

DIA 6 · SEX 
MILÃO

Café da manhã no hotel e translado para o aeropor-
to/estação. Fim dos serviços.
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FASCINANTES
LAGOS DO

NORTE

QUA - DOM (FLN1)

5 DIAS / 4 NOITES

SAÍDAS:

ABRIL: 26
MAIO: 10 - 24
JUNHO: 7 - 21
JUHIO: 19
AGOSTO: 2
SETEMBRO: 6 - 20
OUTUBRO: 4

EUR 1.255
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO.

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.240.-
Taxa. INDIVIDUAL: € 300.-
Taxa HB: € 190.-
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CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MILÃO Starhotels Ritz / Milan Marriott Hotel ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 04 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados 
com café da manhã; 

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas con guia local autorizado em espanhol: Ilhas 
Borro meas - Como - Villa Carlotta - Milão

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Almoço em Isola dei Pescatori com pratos típicos da cozinha 
local – bebidas incluidas;

• Translado de barco às Ilhas Borromeas Translado de barco às 
Lago de Como

• Entradas: Ilhas Borromeas; Villa Carlotta; Duomo de Milão.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore e Como: em caso de condições climá-
ticas adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso prévio ou o itine-
rário pode estar sujeito a alterações ou ser revertido sem aviso prévio.;

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tour ou noites extras nas 
cidades, favor vá para as condições gerais no final deste documento.
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DIA 1 · QUA
MILÃO

Chegada ao aeroporto e translado para 
o hotel  em  Milão  e  acomodação  em 
quartos reservados. Pela noite, encontro 
com o líder do tour.

DIA 2 · QUI
MILÃO  -  LAGO 
MAGGIORE: STRESA E AS 
ILHAS BORROMEAS

Café da manhã no hotel. Partida para 
Stresa, um esplêndido centro turístico 
com vista para o Lago Maggiore. Este 
charmoso vilarejo à beira do lago está 
localizado em um cenário paisagístico 
inigualável: de fato, tem uma excelente 
vista dos Alpes e todo o território tem 
vista para as águas do Lago Maggiore, 
que é o lar das famosas Ilhas Bor-ro-
meas. Em seguida, excursão às Ilhas 
Borromeas com a monumental Isola 
Bella, a pitoresca Isola dei Pescatori e 
Isola Madre, conhecida por seu jardim 
botânico repleto de plantas exóticas. 
Durante a excursão, almoço em Iso-

la dei Pescatori com pratos típicos da 
cozinha local. Retorno a Tresa e tempo 
livre. Retorno ao hotel no final da tarde. 
Alojamento.

DIA 3 · SEX
MILÃO - LAGO DE COMO: 
COMO, VILLA CARLOTTA E 
BELLAGIO 

Após o café da manhã, partida e visita 
guiada a Como, uma das cidades mais 
amadas do norte da Itália, com o Duo-
mo, o Broletto, o Palazzo Terragni e um 
passeio pelas antigas vielas da cidade 
murada e entre os restos das muralhas 
medievais. Translado para Tremezzo 
para uma visita guiada da Villa Carlotta 
situada em posição dominante no lago 
e rodeada por um magnífico parque de 
plantas exóticas e famosa por sua flo-
ração espetacular. Translado de barco 
para Bellagio, um dos mais belos desti-
nos turísticos. Tempo livre à sua dispo-
sição para desfrutar da atmosfera e des-
cobrir os cantos sugestivos da “Pérola 
do Lago Como”. À tarde, translado para 
o hotel. Alojamento.
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DIA 4 · SÁB 
MILÃO

Café da manhã e visita a Milão, que possui 
um inestimável patrimônio histórico, artís-
tico e arquitetônico, mas é também uma ci-
dade famosa em outros campos: é a capital 
da moda italiana, centro industrial e o centro 
nevrálgico da economia italiana. Um passeio 
por Milão não pode faltar alguns lugares em-
blemáticos como: Piazza del Duomo, uma 
das maiores e mais sugestivas praças da Itá-
lia, com a imponente Duomo em estilo góti-
co e o Teatro della Scala, símbolo cultural de 
Milão e entre os mais pres-tigiados teatros do 
mundo por sua história, arquitetura e obras, e 
a Galleria Vittorio Emanuele II. Tempo livre 
e retorno ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Bairro Navigli de Milão: símbolo 
da vida noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navigli, um 
dos mais pitorescos de Milão, famoso em 
todo o mundo por sua vida noturna e as cen-
tenas de clubes espalhados por suas margens 
com uma pausa para admirar uma das mais 
evocativas catedrais góticas, a majestosa Ca-
tedral de Milão iluminada. Após um breve 
passeio para descobrir a história do bairro 
encantador, será possível saborear um deli-
cioso aperitivo.

EXCURSÃO OPCIONAL

Lugano, uma cidade no 
coração de Ticino
Visita de Lugano, às margens de um pito-
resco lago completamente rodeado de mon-
tanhas, considerada a cidade mais elegante 
e sofisticada da Suíça italiana. Você terá a 
oportunidade de descobrir uma das aldeias 
mais pitorescas da República Suíça, famosa 
por sua paisagem de lago e montanha, seu 
excelente chocolate e seus relógios típicos. 
As praças e arcadas com seu charme medi-
terrâneo no centro da cidade, assim como os 
numerosos parques cheios de plantas sub-
tropicais convidam você a “dolce far nien-
te”, para descansar e relaxar.

* Passeio opcional de barco no lago: um 
encantador passeio de barco para admirar 
magníficas paisagens, pitorescas vilas co-
lo-ridas com vista para a margem, cantos 
ines-perados de paz, os picos panorâmicos 
ao redor do lago, o verde e o charme medi-
ter-râneo que envolve toda a paisagem.

DIA 5 · DOM 
MILÃO

Café da manhã no hotel e translado para o 
aeroporto/estação. Fim dos serviços.

78 - MASTER GROUP



ISLAS BORROMEAS

COMO

MILÁN
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FASCINANTES
LAGOS DO NORTE

& FASCINANTE
LIGÚRIA
QUA - SEX (FLN - FSL1)

10 DIAS / 9 NOITES

MILÃO - STRESA - ILHAS BORROMEAS 
COMO - TREMEZZO - BELLAGIO - LUGANO 
LOCARNO - MILÃO - GÉNOVA - CINQUE TE-
RRE PORTOFINO - SANTA MARIA LIGURE

SAÍDAS:

ABRIL: 26
MAIO: 10 - 24
JUNHO: 7 - 21
JULHO: 19
AGOSTO: 2
SETEMBRO: 20
OUTUBRO: 4

EUR 2.780
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.765.- 
Taxa INDIVIDUAL: € 655.-
Taxa HB: € 425.-
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Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-
tours, ou noites extras nas cidades, favor vá para as 
condições gerais no final deste documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MILÃO Starhotel Ritz / Milan Marriott ou similar

GÉNOVA Continental / Hotel Moderno Verdi ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

•   09 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café da 
manhã; 

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Ilhas Borromeas - Como - 
Villa Carlotta - Milão - Génova - Cinque Terre - Portofino - Santa Margherita Ligure

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Almoço em Isola dei Pescatori com pratos típicos da cozinha local – bebidas 
incluídas; 

• Entradas: Ilhas Borromeas; Villa Carlotta; Duomo de Milão.

• Translado de barco as Ilhas Borromeas Translado de barco ao Lago de Como 
Translado de barco a Cinque Terre

Translado de barco a Portofino e Santa Margherita Ligure

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para che-
gar ao destino inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando ex-
pressamente indicado em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de 
natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e 
sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no 

programa e no detalhe “Preço inclui”.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore e Como: em caso de condições climáticas adversas, o 
passeio pode ser cancelado sem aviso prévio ou o itinerário pode estar sujeito a alterações 
ou ser revertido sem aviso prévio. Portofino e Santa Margherita Ligure: em caso de condições 
climáticas adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso prévio ou o itinerário pode estar 
sujeito a alterações sem aviso prévio.
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DIA 1 ·  QUA
MILÃO

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Milão e acomodação em quar-
tos reservados. À noite, reunião com o 
líder da tour.

DIA 2 ·  QUI
MILÃO  -  LAGO 
MAGGIORE: STRESA E AS 
ILHAS BORROMEAS

Café da manhã no hotel. Partida para 
Stresa, um esplêndido centro turístico 
com vista para o Lago Maggiore. Este 
charmoso vilarejo à beira do lago está 
localizado em um cenário paisagístico 
inigualável: de fato, tem uma excelente 
vista dos Alpes e todo o território tem 
vista para as águas do Lago Maggiore, 
que é o lar das famosas Ilhas Borro-
meas. Em seguida, excursão às Ilhas 
Borromeas com a monumental Isola 
Bella, a pitoresca Isola dei Pescatori e 
Isola Madre, conhecida por seu jardim 
botânico repleto de plantas exóticas. 
Durante a excursão, almoço na Isola 
dei Pescatori com pratos típicos da cu-
linária local. Retorno a Stresa e tempo 
livre. Retorno ao hotel no final da tarde. 
Alojamento.
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DIA 3 ·  SEX
MILÃO - LAGO DE COMO: 
COMO, VILLA CARLOTTA E 
BELLAGIO 

Após o café da manhã, partida e visita guia-
da a Como, uma das cidades mais amadas do 
norte da Itália, com o Duomo, o Broletto, o 
Palazzo Terragni e um passeio pelas antigas 
vielas da cidade murada e entre os restos das 
muralhas medievais. Translado para Tremez-
zo para uma visita guiada de Villa Carlotta 
situada numa posição dominante no lago e 
rodeada por um magnífico parque de plantas 
exóticas e famosa por sua floração espetacu-
lar. Translado de barco para Bellagio, um dos 
mais belos destinos turísticos. Tempo livre à 
sua disposição para desfrutar da atmosfera e 
descobrir os cantos sugestivos da “Pérola do 
Lago Como”. À tarde, translado para o hotel. 
Alojamento.

DIA 4 · SÁB 
MILÃO

Café da manhã e visita a Milão, que pos-
sui um inestimável patrimônio histórico, 
artístico e arquitetônico, mas é também 
uma cidade famosa em outros campos: é 
a capital da moda italiana, um centro in-
dustrial e o centro nevrálgico da economia 
italiana. Um passeio por Milão não pode 
faltar alguns lugares emblemáticos como: 
Piazza del Duomo, uma das maiores e mais 
sugestivas praças da Itália, com a imponen-
te Duomo em estilo gótico e o Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milão e um dos 
mais prestigiados teatros do mundo por sua 
história, arquitetura e obras, e a Galleria 
Vittorio Emanuele II. Tempo livre e retorno 
ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Bairro Navigli de Milão: símbolo 
da vida noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navigli, 
um dos mais pitorescos de Milão, famoso 
em todo o mundo por sua vida noturna e as 
centenas de clubes espalhados por suas mar-
gens com uma pausa para admirar uma das 
mais evocativas catedrais góticas, a majes-
tosa catedral iluminada de Milão. Após um 
breve passeio para descobrir a história do 
bairro encantador, será possível saborear um 
delicioso aperitivo.
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DIA 5 · DOM 
MILÃO

Após o café da manhã, dia livre dedica-
do para a descoberta individual de Mi-
lão. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Lugano, uma cidade no 
coração de Ticino
Visita de Lugano, às margens de um pi-
toresco lago completamente rodeado de 
montanhas, considerada a mais elegan-
te e sofisticada cidade da Suíça italiana. 
Você terá a oportunidade de conhecer 
uma das cidades mais pitorescas da Re-
pública Suíça, famosa por sua paisagem 
de lago e montanha, seu excelente cho-
colate e seus relógios típicos. As praças 
e arcadas com seu charme mediterrâneo 
no centro da cidade, assim como os nu-
merosos parques cheios de plantas sub-
tropicais convidam você a “dolce far 
niente”, para descansar e relaxar.

* Navegação opcional no lago: uma en-
cantadora viagem de barco para admi-
rar magníficas paisagens, pitorescas vi-
las coloridas com vista para a margem, 
cantos inesperados de paz, os picos pa-
norâmicos ao redor do lago, o verde e o 
charme mediterrâneo que envolve toda 
a paisagem.

DIA 6 · SEG 
MILÃO - GÉNOVA

Café da manhã no hotel e transferência 
para Génova, conhecida como a cidade 
mais inglesa da Itália. Aninhada entre o 
mar e as montanhas da Ligúria, Géno-
va oferece aos visitantes vistas de tirar 
o fôlego e momentos inesque-cíveis. É 
uma cidade de arte, cheia de palácios 
nobres, museus e igrejas. Seu centro 
histórico é considerado o maior da Itália 
e da Europa, depois de Vene-za, e per-
maneceu intacto até os dias de hoje. Um 
passeio pelos antigos edifí-cios e bairros 
inscritos na Lista do Patrimônio Mun-
dial da UNESCO permitirá reconstruir 
a história da cidade, indissociavelmente 
ligada ao seu papel de liderança no co-
mércio e no tráfego marítimo e ao nome 
de Colombo. Translado e acomodação 
em hotel em Génova.

EXCURSÃO OPCIONAL

A Baia de Nervi
Em cada cidade há um lugar que não 
pode deixar de ser visitado, um destino 
ou uma visão imperdível, e quando se 
trata de Génova, esse lugar é sem dúvida 
Nervi. Nervi, uma pequena vila da cida-
de, localizada na parte mais oriental de 
Génova, com vista para um penhasco ao 
longo do qual serpenteia um evocativo e 
romântico passeio de dois quilômetros 
de comprimento dedicado a Anita Gari-
baldi. Hoje representa uma continuação 
urbana natural daquela antiga república 
marí-tima, constituindo uma das peças 
mais intrigantes e evocativas de seu 
grande quebra-cabeças de cores, cheiros 
e pai-sagens e, apesar de ser um pequeno 
distrito, esconde uma grande variedade 
de lugares evocativos que contam seu 
passado e suas tradições.
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DIA 7 · TER
GÉNOVA - CINQUE TERRE

Café da manhã, saída para La Spezia e 
continuação por barco ou trem, depen-
dendo das condições climáticas, até o 
Cinque Terre. O trabalho do homem ao 
longo dos séculos moldou o território, 
construindo os famosos ter-raços nas 
encostas de frente para o mar, devido à 
técnica agrícola parti-cular dedicada a 
explorar ao máximo as encostas íngre-
mes inclinadas até o mar, desenvolven-
do assim uma das paisagens mais ca-
racterísticas e fascinantes da Ligúria. 
Visita guiada a Manarola, uma verda-
deira jóia urbana, com seu belo porto e 
seu punhado de casas pintadas em tons 
pastéis suaves, Vernazza, considerada 
uma das mais belas aldeias da Itália, 
que preserva intacta sua longa tradição 
marítima, como evidenciado por seu 
porto em forma de anfiteatro natural 

que leva ao mar e finalmente Monte-
rosso, o mais ocidental e povoado de 
Cinque Terre, situado no centro de um 
pequeno abismo natural, composto de 
duas aldeias: a antiga vila ao leste e a 
parte mais moderna e turística ao oes-
te. Retorno ao hotel no final da tarde. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Caminata a Boccadasse, com 
aperitivo em frente ao mar
O passeio panorâmico de Génova à noite 
seguido de um aperitivo na encantado-
ra vila à beira-mar de Boccadasse, com 
suas casas de cor pastel com vista para 
o mar, irá encantá-lo e formar o cenário 
de sua noite. A vila é o tema ideal para 
fotografias esplêndidas: seixos brancos e 
cinzentos, barcos e redes de pescadores 
se combinam para formar uma imagem 
única de cor e vivacidade.
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ISLAS BORROMEAS

SANTA MARGUERITA LIGURE
GÉNOVA

CINQUE TERRE

MILÁN

BELLAGIO
COMO

DIA 8 ·  QUA
GÉNOVA 

Após o café da manhã, dia livre para a descoberta individual de Gê-
nova. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Principado de   Mônaco
Um dia para descobrir o Principado de Mônaco, Monte Carlo sem dúvi-
da seu icônico distrito, famoso pelo Grande Prêmio de Fórmula 1, pelo 
majestoso Cassino, famoso em tantos filmes de Hollywood, por suas 
praças e pelos desfiles de iates e carros de luxo que povoam as ruas e de 
Monaco-Ville, também conhecido como A Rocha, o lugar onde se en-
contra a residência oficial dos Príncipes de Mônaco, o Palácio Grimaldi.

DIA 9 ·  QUI
GÉNOVA - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA 
LIGURE RAPALLO -MILÃO 

Após o café da manhã no hotel, um dia dedicado à descoberta das cida-
des do Golfo de Tigullio: Portofino, com sua elegante harmonia e edi-
fícios de cores vivas com vista para o mar e Santa Margherita Ligure, 
um lugar famoso por suas fachadas pintadas em cores pastel suaves e 
pela esplêndida avenida com vista para o mar. À tarde, retorno de barco 
a Rapallo, uma cidade cheia de simbolismo e testemunhos do passado, 
localizada no centro do Golfo de Tigullio. Após a visita, partida para 
Milão e alojamento em hotel.

DIA 10 ·  SEX
MILÃO 

Café da manhã no hotel e translado para o aeroporto/estação. Fim 
dos serviços.
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FASCINANTES
LAGOS DO NORTE

 & MAJESTOSA
ITÁLIA

  QUA - SEG  (FLN – MJI1)

13 DIAS / 12 NOITES

  MILÃO - STRESA - ILHAS BORROMEAS 
COMO - TREMEZZO - BELLAGIO - 

VERONA VENEZA - FLORENÇA - CHIANTI 
MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO 

SIENA - ASSIS - ROMA

  SAÍDAS:

ABRIL: 26
MAIO: 10 - 24
JUNHO: 7 - 21
JULHO: 19
AGOSTO: 2
SETEMBRO: 6 - 20
OUTUBRO: 4

EUR 3.070
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 3.055.-
Taxa INDIVIDUAL: € 1.060.-
Taxa  HB: € 566.-
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CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MILÃO Starhotel Ritz / Milan Marriott ou similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo ou similar

FLORENÇA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria ou similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi ou similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 12 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café 
da manhã;
• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI 
incluso;
•  Traslado privado de chegada e saída;
• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;
• Visitas guiadas con guia local autorizado em espanhol: Ilhas Borromeas - 
Como - Villa Carlotta - Milão - Sirmione - Veneza - Florença - Siena - Assis 
- Roma
• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;
• Excursão as Ilhas Borromeas;
• Almoço em Isola dei Pescatori com pratos típicos da cozinha local – bebi-
das inclusas; 
• Entradas: Islas Borromeas; Villa Carlotta; Duomo de Milão, Basílica de 
San Marco em Veneza; o Palácio Pitti em Florença; a Catedral de Siena.
• Degustação de vino em Chianti e productos locais.
• Translado de barco as Ilhas Borromeas
• Translado de barco ao Lago de Como.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao 
destino inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressa-
mente indicado em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de nature-
za pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob 
solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no progra-
ma e no detalhe “Preço inclui”.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou 
noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais 
no final deste documento.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore e Como: em caso de condições climáticas 
adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso prévio ou o itinerário pode 
estar sujeito a mudanças ou ser revertido sem aviso prévio.
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DIA 1 · QUA
MILÃO

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Milão e acomodação em quar-
tos reservados. À noite, reunião com o 
líder do tour.

DIA 2 · QUI
 MILÃO  -  LAGO 
MAGGIORE: STRESA E AS 
ILHAS BORROMEAS

Café da manhã no hotel. Partida para 
Stresa, um esplêndido resort com vista 
para o Lago Maggiore. Este charmoso 
vilarejo à beira do lago está localizado 
em um contexto paisagístico inigualá-
vel: de fato, tem uma vista ótima dos 
Alpes e todo o território tem vista para 
as águas do Lago Maggiore, que é o 
lar das famosas Ilhas Borromeas. Em 
seguida, excursão às Ilhas Borromeas 
com a monumental Isola Bella, a pi-
toresca Isola dei Pescatori e Isola Ma-
dre, conhecida por seu jardim botânico 
repleto de plantas exóticas. Durante a 
excursão, almoço na Isola dei Pescato-
ri com pratos típicos da culinária local. 
Retorno a Stresa e tempo livre. Retorno 
ao hotel no final da tarde. Alojamento.

DIA 3 · SEX
MILÃO - LAGO DE COMO: 
COMO, VILLA CARLOTTA E 
BELLAGIO 

Após o café da manhã, partida e visita 
guiada a Como, uma das cidades mais 
amadas do norte da Itália, com o Duo-
mo, o Broletto, Palazzo Terragni e um 
passeio pelas vielas antigas da cidade 
murada e entre os restos das muralhas 
medievais. Transferência para Tremezzo 
para uma visita guiada de Villa Carlot-
ta situada numa posição dominante no 
lago e rodeada por um magnífico par-
que de plantas exóticas e famosa por sua 
floração espetacular. Transferência por 
barco para Bellagio, um dos destinos tu-
rísticos mais bonitos. Tempo livre à sua 
disposição para desfrutar da atmosfera e 
descobrir os cantos sugestivos da “Pé-
rola do Lago Como”. À tarde, translado 
para o hotel. Alojamento.
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DIA 4 · SÁB 
MILÃO

Café da manhã e visita a Milão, que 
possui um inestimável patrimônio his-
tórico, artístico e arquitetônico, mas é 
também uma cidade famosa em outros 
campos: é a capital da moda italiana, 
centro industrial e centro nevrálgico 
da economia italiana. Um passeio por 
Milão não pode faltar alguns lugares 
emblemáticos como: Piazza del Duo-
mo, uma das maiores e mais sugesti-
vas praças da Itália, com a imponente 
Duomo em estilo gótico e o Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milão e entre 
os mais prestigiados teatros do mundo 
por sua história, arquitetura e obras, e 
a Galleria Vittorio Emanuele II. Tempo 
livre e retorno ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Bairro Navigli de 
Milão: símbolo da vida 
noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navi-
gli, um dos mais pitorescos de Milão, fa-
moso em todo o mundo por sua vida no-
turna e as centenas de clubes espalhados 
por suas margens com uma parada para 
admirar uma das catedrais góticas mais 

evocativas, a majestosa Catedral de Mi-
lão, ilumi-nada. Depois de uma pequena 
caminhada para descobrir a história do 
bair-ro encantador, será possível desfru-
tar de um aperitivo delicioso.

EXCURSÃO OPCIONAL

Lugano, uma cidade no 
coração de Ticino
Visita de Lugano, às margens de um pi-
toresco lago completamente rodeado de 
montanhas, considerada a mais elegan-
te e sofisticada cidade da Suíça italiana. 
Você terá a oportunidade de descobrir 
uma das aldeias mais pitorescas da Re-
pública Suíça, famosa por sua paisagem 
de lago e montanha, seu excelente cho-
colate e seus relógios típicos. As praças 
e arcadas com seu charme mediterrâneo 
no centro da cidade, assim como os nu-
merosos parques cheios de plantas sub-
tropicais convidam você a “dolce far 
niente”, para relaxar e descontrair.
* Passeio opcional de barco no lago: um 
encantador passeio de barco para admi-
rar magníficas paisagens, pitorescas vi-
las coloridas com vista para a margem, 
pontos de paz inesperados, os picos pa-
norâmicos ao redor do lago, o verde e o 
charme mediterrâneo que envolve toda 
a paisagem.
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DIA 5 · DOM 
MILÃO - SIRMIONE - 
VERONA - MESTRE

Após o café da manhã, partida e visita 
de Sirmione, uma pitoresca cidade lo-
calizada ao sul do Lago Garda, conhe-
cida por todos como “a pérola das ilhas 
e penínsulas” graças a Catulo. A cidade 
oferece um rico patrimônio histórico 
e artístico, incluindo os restos de uma 
antiga vila romana do início do perío-
do imperial, conhecida como Grotte di 
Catullo, a Rocca Scaligera e a igreja 
de San Pietro em Mavino. Posterior-
mente, partida para Verona, conhecida 
em  todo o mundo por ser a capital dos 
amores turbulentos, havendo abrigado a 
história dos dois amantes mais famosos 
do mundo, Romeu e Julieta. Caminhe 
por seu centro histórico único, decla-
rado Patrimônio Mundial pela Unesco 
por sua arquitetura e estrutura urbana, 
romântica e fascinante com suas pontes 
sobre o rio Adige, os edifícios maravil-
hosos e as ruas estreitas cheias de gente. 
À tarde, translado para o hotel em Mes-
tre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Veneza de Noite
Despois do entardecer, Veneza mostra 

seu lado mais íntimo e é ainda mais fas-
cinante quando os incríveis monumen-
tos e vistas menos conhe-cidas da ci-
dade são iluminados pelas luzes suaves 
dos candeeiros de rua. Isto permite que 
você se perca nos mil reflexos criados 
pelos edifícios nas águas do Grande Ca-
nal e mergulhe na magia que impregna 
a cidade após o pôr-do-sol. Descobrin-
do histórias anti-gas, lendas e misté-
rios, é possível ca-minhar pelos cantos 
mais significativos de Veneza quando as 
igrejas e edifícios antigos se destacam 
contra o céu má-gico da noite da cidade 
mais bela do mundo.
.

DIA 6 · SEG 
MESTRE - VENEZA

Café da manhã no hotel e visita guiada 
a Veneza. Visitar Veneza é uma expe-
riência em si mesma: uma viagem atra-
vés do tempo e uma imersão na lagoa. 
Esta esplêndida cidade flutuante sobre a 
água foi criada em cerca de 120 ilhas lo-
calizadas entre 150 canais e ligadas por 
mais de 400 pontes. Aqui se esconde 
uma herança cultural e artística entre as 
mais belas do mundo: os elegantes pa-
lácios do Grande Canal, a delicadeza do 
Palazzo Ducale com vista para a bacia 
de San Marco, a grandeza da Basílica 
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e a torre sineira de San Marco, mas também 
as pequenas lojas de artesanato e as pitorescas 
casas coloridas. Tempo livre e, à tarde, retorno 
ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 
A TARDE

Murano e Burano, as ilhas mais 
belas da lagoa veneziana
Excursão de meio dia na lagoa de Veneza para 
descobrir as ilhas mais famosas, desfrutando 
da paisagem encantadora da lagoa veneziana. 
O passeio inclui duas paradas para visitar Mu-
rano e Burano e descobrir suas produções ar-
tesanais típicas: a vidraria secular em Murano, 
e a refinada fabricação de rendas em Burano. 
Igualmente, os edifícios originais e coloridos 
também não devem ser esquecidos.

EXCURSÃO OPCIONAL

Passeio de gôndola através 
dos canais de Veneza
O passeio de gôndola é uma das principais 
atrações da cidade e é considerado um dos 
símbolos de Veneza. Inevitavelmente, um 
passeio de gôndola é uma experiência ines-
quecível se você quiser dizer que realmente 
experimentou a cidade. Não existe tal coisa 
no mundo inteiro e é isso que torna Veneza 
única. De fato, ele permite observar a cidade 
por baixo, enquanto é embalada pela água e 
pelo remo do gondoleiro.

DIA 7 · TER
MESTRE - FLORENÇA  

Café da manhã no hotel e partida para Flo-
rença, uma cidade cheia de atmosfera, evoca-
tiva do passado, considerada em todo o mundo 
como o berço da Renascença, o berço da ar-
quitetura e da arte. Visita guiada ao seu centro 
histórico, declarado Patrimônio Mundial pela 
Unesco, repleto de igrejas, monumentos, palá-
cios renascentistas de beleza de tirar o fôlego, 
tão elogiados por poetas de todos os tempos. O 
Batistério de San Giovanni, dedicado ao santo 
padroeiro da cidade, a famosa torre sineira de 
Giotto, a Catedral de Santa Maria del Fiore, a 
imponente cúpula de Brunelleschi são apenas 
algumas das muitas atrações a serem admira-
das em Florença. Após a visita, translado e alo-
jamento no hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL

Tour Florença Iluminada, com jantar
Saída do hotel e parada na Piazzale Michelan-
gelo onde será possível admirar Florença desde 
a colina mais sugestiva da cidade, depois conti-
nuar até o centro de onde se iniciará uma camin-
hada noturna para apreciar a cidade iluminada. 
A caminhada terminará com um típico jantar 
florentino.

 MASTER GROUP - 93



DIA 8 · QUA
FLORENÇA

Após o café da manhã, segundo dia dedicado a 
Florença, na margem esquerda do rio Arno: o 
Oltrarno, uma das áreas mais características e 
evocativas de Florença, aqui você pode respirar 
uma atmosfera única e genuína, de outros tempos, 
povoada principalmente por florentinos. Visita 
imperdível à Ponte Vecchio com suas casas e lo-
jas suspensas, um dos lugares mais famosos do 
mundo, e ao Palácio Pitti, a última residência dos 
Médicis e hoje o maior complexo museológico de 
Florença. Tempo livre no lazer. Retorno ao hotel. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Galeria da Academia
A Galeria da Academia é um dos museus mais 
importantes do mundo e de Florença. Dentro é 
possível admirar em toda sua majestade e beleza 
o David de Miguel Ângelo, a escultura mais fa-
mosa e importante do mundo, o símbolo uni-ver-
sal da cidade de Florença.

EXCURSÃO OPCIONAL

Pisa, a cidade da Torre Inclinada
Visite a Pisa, uma cidade com uma atmosfera úni-
ca, com a famosa Piazza dei Miracoli, Patrimônio 
Mundial da UNESCO que inclui a mundialmente 
famosa Torre Inclinada, a Cate-dral, o Batistério 
de San Giovanni e o Cemitério Monumental.

DIA 9 · QUI
FLORENÇA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA 

Café da manhã e partida em direção ao coração 
da Toscana - a área do Chianti, famosa por sua 
paisagem típica toscana, vinhedos, ciprestes, 
aldeias pitorescas e delícias enogastronômicas. 
Passeio panorâmico por pequenas aldeias e pa-
rada em uma das vinícolas para degustar o famo-
so vinho Chianti e outros produtos locais. Con-
tinuação para Monteriggioni, a vila construída 
como uma “sentinela” da República de Siena. 
Caminhe pelo centro medieval da vila onde 
você pode admirar a arquitetura excep-cional, 
também descrita por Dante Alighieri no Inferno 
da Divina Comédia. Finalmente, visite San Gi-
mignano, a famosa vila medieval no coração do 
campo toscano, conhecida por suas torres, hoje 
apenas treze das setenta e duas originais, para 
as antigas praças e o centro histórico inscrito 
na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Translado para o hotel em Siena. Alojamento.

DIA 10 · SEX
SIENA - ASSIS - ROMA 

Café da manhã e visita a Siena, uma cidade ele-
gante, cheia de encanto e lembranças do passado, 
considerada uma das mais belas cidades medie-
vais da Itália. O ponto central da cidade é a famo-
sa Piazza del Campo, com sua forma particular 

de conchilla, onde se realiza o famoso conchilla, 
donde se lleva a cabo el famoso Palio, um dos 
eventos mais importantes para todos os Sienese. 
Visita imperdível à Catedral de Siena, de uma 
beleza deslumbrante em estilo gótico que abriga 
uma grande quantidade de tesouros de Donatello, 
Pisano e Miguel Ângelo, mas também frescos do 
famoso Pinturicchio. Partida para Assis, uma das 
mais belas cidades da Úmbria. Famosa sobretudo 
por ser o local de nascimento de São Francisco 
e Santa Chiara e graças ao seu grande patrimô-
nio artístico, arqueológico e histórico. Santuário, 
igrejas pequenas e grandes, lugares milagrosos, 
criptas, uma pitoresca Piazza del Comune são 
apenas algumas das atrações de Assis. Após a vi-
sita, translado para o hotel em Roma. Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL

Roma de Noite - 
Roma Barroca
Uma vista noturna de Roma, com suas 
praças esplendidamente ilumi-nadas, 
longe da agitação do dia. A encanta-
dora Piazza di Spagna com suas esca-
das panorâmicas, o cenário do conto 
de fadas da Fonte de Trevi, a majesta-
de do Panteão e a barroca Piazza Na-
vona, um passeio que visa levá-lo de 
volta no tempo e lembrá-lo dos tem-
pos da “Dolce Vita” de Fellini.

DIA 11 ·  SÁB
ROMA

  Café da manhã no hotel e partida para 
iniciar a visita panorâmica a Roma e 
admirar os magníficos monumentos 
que são símbolos da Roma clássica: o 
Coliseu, o Circus Maximus, o Mon-
te Palatino e os Banhos de Caracalla. 
Uma visita às basílicas mais represen-
tativas da Roma cristã é obrigatória: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa 
Maria Maggiore e San Pietro. Con-
tinuação para Lungotevere, de onde 
você pode admirar Castel Sant’Ange-
lo e L’Ara Pacis e finalmente cruzará 
la magnífica Villa Borghese de ônibus 
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rá entre as mais altas expressões de arte de 
todos os tempos, onde Beleza e Fé se en-
contram em uma combinação única. Um 
compromisso absolutamente imper-dível 
em Roma.

DIA 12 · DOM
ROMA

Após o café da manhã no hotel, uma agra-
dável caminhada por dois bairros antigos e 
pitorescos de Roma: o Gueto Judaico, onde 
a comunidade judaica romana foi relegada 
no século XVI e onde ainda vive a comuni-
dade judaica mais antiga da Europa e Tras-
tevere, o famoso bairro artístico e lar da 
bela igreja de Santa Maria em Trastevere. 
Rico em história e tradições, dividido pelo 
rio Tibre e a Ilha Tiberina, a visita guiada 
a esses dois bairros o aproximará da mais 
autêntica tradição romana, permitindo que 
você mergulhe em uma atmosfera evoca-
tiva e intrigante, composta de anedotas e 
histórias animadas. Durante o passeio será 
possível almoçar em um dos muitos restau-
rantes da região. Tempo livre e retorno ao 
hotel. Alojamento.

DIA 13 · SEG
ROMA

Café da manhã no hotel e translado para o 
aeroporto/estação. Fim dos serviços.

COMO

ISLAS BORROMEAS

ROMA

ASÍS

SIENA

FLORENCIA
SAN GIMIGNANO

CHIANTI

VERONA

VENECIA

MILÁN

e a elegante Via Veneto, a rua das estrelas 
de Hollywood, os elegantes hotéis e ba-
res da cidade. Durante a visita haverá uma 
parada para caminhar até o Campidoglio 
com uma vista panorâmica do Fórum Ro-
mano e a magnífica Piazza Venezia. Tam-
bém haverá uma parada na Praça de San 
Pedro, onde será possível continuar as ati-
vidades com uma visita opcional aos Mu-
seus do Vaticano. Tempo livre e retorno ao 
hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados 
entre os mais importantes do mundo, e 
a Capela Sistina, sede do Conclave, ma-
gis-tralmente pintada a fresco por Miguel 
Ângelo Buonarroti Uma visita que o leva-
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COMO

ISLAS BORROMEAS

ROMA

ASÍS

SIENA

FLORENCIA
SAN GIMIGNANO

CHIANTI

VERONA

VENECIA

MILÁN

 MASTER GROUP - 97



Fascinantes
Lagos do 

Norte
SEG - SEG (FLN2)

8 DIAS / 7 NOITES

MILÃO - STRESA - ILHAS BORROMEAS 
COMO - TREMEZZO - BELLAGIO BÉRGA-

MO - FRANCIACORTA - SIRMIONE 
VERONA - ISEO

SAÍDAS:

ABRIL: 17
MAIO: 1 - 15 - 29
JUHIO: 12 - 26
JULHO: 10 - 17
AGOSTO: 7 - 21
SETEMBRO: 4 - 11 - 18
OUTUBRO: 9 – 16

EUR 2.015
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.000.-
Taxa. SINGLE: € 470.-
Taxa HB: € 330.-
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CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MILÃO Starhotels Ritz / Milan Marriott Hotel ou similar

VERONA  Hotel Palace / Hotel Giberti ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 07 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com 
café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI 
incluso;

• Translado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Milão - Ilhas Bo-
rromeas - Como - Villa Carlotta - Bérgamo - Sirmione - Verona - Iseo

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Almoço em Isola dei Pescatori com pratos típicos da cozinha local – bebi-
das inclusas;

• Translado de barco as Islas Borromeas;

• Translado de barco ao Lago de Como;

• Entradas: Islas Borromeas; Villa Carlotta;

• Funicular em Bergamo;

• Degustação de vinhos em Franciacorta.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao 
destino inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressa-
mente indicado em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza 
pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob 
solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no progra-
ma e no detalhe “Preço inclui”.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou 
noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais 
no final deste documento.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore e Como: em caso de condições climáticas 
adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso prévio ou o itinerário pode 
estar sujeito a mudanças ou ser revertido sem aviso prévio.
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DIA 1 · SEG
MILÃO

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Milão e acomodação em quar-
tos reservados. À noite, reunião com o 
líder do tour.

DIA 2 · TER
MILÃO

Café da manhã e visita a Milão, que 
possui um inestimável patrimônio his-
tórico, artístico e arquitetônico, mas é 
também uma cidade famosa em outros 
campos: é a capital italiana da moda, 
um centro industrial e o centro nevrál-
gico da economia italiana. Um passeio 
por Milão não pode faltar alguns lu-
gares emblemáticos como: Piazza del 
Duomo, uma das maiores e mais suges-
tivas praças da Itália, com a imponente 
Duomo em estilo gótico e o Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milão e entre 
os mais prestigiados teatros do mundo 
por sua história, arquitetura e obras, e 
a Galleria Vittorio Emanuele II. Tempo 
livre e retorno ao hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL

Lugano, uma cidade no co-
ração de Ticino
Visite Lugano, às margens de um pito-
resco lago completamente rodeado de 
montanhas, considerada a cidade mais 
elegante e sofisticada da Suiça italiana. 
Você terá a oportunidade de conhecer 
uma das cidades mais pitorescas da Re-
pública Helvética, famosa por seus la-
gos e paisagens de montanha, seu exce-
lente chocolate e seus relógios típicos. 
As praças e arcadas com seu charme 
mediterrâneo no centro da cidade e os 
numerosos parques cheios de plantas 
subtropicais convidam você a “dolce far 
niente”, descansar e relaxar.

* Navegação opcional no lago: uma en-
cantadora viagem de barco para admi-
rar magníficas paisagens, pitorescas vi-
las coloridas com vista para a margem, 
cantos inesperados de paz, os picos pa-
norâmicos ao redor do lago, o verde e o 
charme mediterrâneo que envolve toda 
a paisagem.
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DIA 3 ·  QUA
MILÃO - LAGO MAGGIORE: STRESA E    
AS ILHAS BORROMEAS 

Café da manhã no hotel. Partida para Stresa, um esplêndi-
do centro turístico com vista para o Lago Maggiore. Este 
charmoso vilarejo à beira do lago está localizado em um 
cenário paisagístico inigualável: de fato, tem uma vista 
ótima dos Alpes e todo o território tem vista para as águas 
do Lago Maggiore, que é o lar das famosas Ilhas Borro-
meas. Em seguida, excursão às Ilhas Borromeas com a 
monumental Isola Bella, a pitoresca Isola dei Pescatori e 
Isola Madre, conhecida por seu jardim botânico repleto de 
plantas exóticas. Durante a excursão, almoço na Isola dei 
Pescatori com pratos típicos da culinária local. Retorno a 
Stresa e tempo livre. Retorno ao hotel no final da tarde. 
Alojamento.

DIA 4 ·  QUI 
MILÃO - LAGO DE COMO: COMO, 
VILLA CARLOTTA E BELLAGIO

 Após o café da manhã, partida e visita guiada a Como, 
uma das cidades mais amadas do norte da Itália, com 
o Duomo, o Broletto, o Palazzo Terragni e um passeio 
pelas antigas vielas da cidade murada e entre os res-
tos das muralhas medievais. Translado para Tremezzo 
para uma visita guiada da Villa Carlotta situada em po-
sição dominante no lago e rodeada por um magnífico 
parque de plantas exóticas e famosa por sua floração 
espetacular. Translado de barco para Bellagio, um dos 
mais belos destinos turísticos. Tempo livre à sua dispo-
sição para desfrutar da atmosfera e descobrir os cantos 
sugestivos da “Pérola do Lago Como”. À tarde, trans-
lado para o hotel. Alojamento.

DIA 5 ·   SEX 
MILÃO - BÉRGAMO - 
FRANCIACORTA - VERONA

Café da manhã e partida para Bergamo. Su-
bida por funicular a Bergamo Alta, o coração 
histórico e perfeitamente preservado de Ber-
gamo, rico em história e maravilhas cênicas. 
Nos poucos minutos da viagem, a vista se am-
plia lentamente em direção aos Alpes à me-
dida que as antigas muralhas se aproximam e 
você as atravessa. Após a visita, continuação 
a uma das vinícolas de Franciacorta e após a 
visita, degustação de vinhos que representam 
a alma e a história desta importante área viní-
cola. À tarde, translado para o hotel e tempo 
livre. Alojamento.
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DIA 6 · SÁB 
VERONA - LAGO DE 
GARDA: SIRMIONE

Após a saída para Sirmione, uma pitoresca cidade 
localizada ao sul do Lago Garda, conhecida por to-
dos como “a pérola das ilhas e penínsulas” graças 
a Catulo. A cidade oferece um rico patrimônio his-
tórico e artístico, incluindo os restos de uma antiga 
vila romana do início do período imperial, conhe-
cida como Grotte di Catullo, a Rocca Scaligera e a 
igreja de San Pietro em Mavino. À tarde, retorno 
ao hotel e tempo livre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 
A TARDE

Passeio de barco pelo Lago de Garda
O Lago Garda é um patrimônio de beleza que reve-
la seus melhores segredos àqueles que decidem ex-
plorá-lo de uma perspectiva diferente. Um passeio 
de barco é uma experiência única para desfrutar de 
momentos de relaxamento enquanto descobre as 
paisagens maravilhosas e os lugares mais evoca-
tivos do lago.

DIA 7 · DOM
VERONA - LAGO ISEO: ISEO - 
MILÃO

Café da manhã no hotel e visita a Verona, conhecida 
em todo o mundo por ser a capital dos turbulentos 
casos amorosos, tendo hospedado a história dos dois 

amantes mais famosos do mundo, Romeu e Julie-
ta. Seu singular  centro histórico foi declarado Pa-
trimônio Mundial pela Unesco por sua arquitetura 
e estrutura urbana, romântica e fascinante com suas 
pontes sobre o rio Adige, os palácios maravilhosos e 
as vielas lotadas. Partida para o Lago Iseo e visita de 
Iseo, cidade que se desenvolve às margens do lago, 
preservando ainda a conformação da antiga vila me-
dieval onde se destacam o Castelo Oldofredi, o Pie-
ve di Sant’Andrea e a Piazza Garibaldi central com 
uma fonte dedicada ao herói, atraindo turistas em to-
das as horas do dia: aqui você encontrará elegantes 
butiques, bares, restaurantes e antigos palácios. À 
tarde, translado para o hotel em Milão. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Bairro Navigli de Milão: símbolo 
da vida noturna milanesa
Excursão para descobrir o bairro Navigli, um dos 
mais pitorescos de Milão, famoso em todo o mun-
do por sua vida noturna e as centenas de clubes 
espalhados por suas margens com uma pausa para 
admirar uma das mais evocativas catedrais góticas, 
a majestosa Catedral de Milão iluminada. Depois 
de um breve passeio para descobrir a história do 
bairro encantador, será posível desfrutar de um 
aperitivo delicioso.

DIA 8 · LUN
MILÃO

Café da manhã no hotel. Translado para o aeropor-
to/estação. Fim dos serviços.

VERONA

ISLAS BORROMEAS

SIRMIONE

BÉRGAMOMILÁN

BELLAGIO
COMO
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sublime
calábria

SEX - SAB (SB-CA1)

9 DIAS / 8 NOITES

ROMA - PIZZO CALABRO - TROPEA - ILHAS  
EÓLIAS - SCILLA - REGGIO CALÁBRIA - 

VILLA ROMANA DE CASIGNANA - GERACE 
STILO - SANTA SEVERINA LE CASTELLA 

LAMEZIA TERME

SAÍDAS:

ABRIL: 12
MAIO: 12 - 26
JUNHO: 9 - 16
JULHO: 7
AGOSTO: 25
SETEMBRO: 15 - 22

EUR 1.815
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.800.- 
Taxa. INDIVIDUAL: € 395.-
Taxa HB: € 380.-
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Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites 
extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort ou similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu ou similar

CATANZARO Grand Hotel Paradiso ou similar

LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

•   08 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café 
da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI 
incluso;

• Translado privado de chegada e saída;

•  Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas con guía local autorizado em espanhol: Pizzo Calábria – 
Tropea -Islas Eolias - Scilla - Reggio Calabria - Villa Romana di Casignana 
– Gerace - Stilo - Santa Severina – Le Castella;

• Entradas: Castelo Murat de Pizzo; Igreja de Piedigrotta; Igreja de Santa 
Maria dell’Isola em Tropea; Catedral de Gerace; ao Museu Arqueológico 
Nacional de Reggio Calábria; Villa Romana de Casignana; Cattolica de Stilo; 
Santa Severina.

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Degustação do famoso sorvete  “Tartufo di Pizzo”;

• Almoço para degustar a cozinha calabresa em Scilla com bebidas inclusas;

• Degustação de bergamota em Gerace;

• Trem Roma/ Lamezia Terme. Translado en barco a las Ilhas Eólias

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.

*IMPORTANTE: Ilhas Eólias - Em caso de condições climáticas 
adversas, o passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio ou 
substituído por um passeio alternativo.
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DIA 1 · SEX
ROMA

Chegada ao aeroporto e transferência para o hotel 
em Roma e acomodação nos quartos reservados. À 
noite, reunião com o líder do tour.

DIA 2 · SAB
ROMA - ZONA DE TROPEA

Café da manhã no hotel, translado para a estação 
Termini e partida de trem para a Calábria. Trans-
ferência para o hotel na área de Tropea. Alojamento.

DIA 3 · DOM
ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALÁBRIA - TROPEA - ZONA DE 
TROPEA 

Após o café da manhã, visite Pizzo Calabro, uma 
pacata vila empoleirada em uma colina com vista 
para o Mar Tirreno. Penhascos imponentes criam 
um cenário idílico, enquanto o castelo aragonês 
e as igrejas medievais contam a cultura e a histó-
ria local. Passeie por seu centro histórico e expe-
rimente o famoso sorvete “Tartufo di Pizzo”. Em 
seguida, transferir para Tropea “a Cidade do Mar 
Turquesa”, com suas praias brancas interca-ladas 
por penhascos, os antigos palácios nobres com seus 
majestosos portais com vista para o mar. Visita de 
sua animada e colorida cidade velha cheia de artes 
e ofícios locais e retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Apericena ao pôr-do-sol na adega
Uma data única para degustação de vinhos ao pôr-
do-sol, o que lhe permite entrar em contato com uma 
empresa dedicada ao cultivo da videira. Os vinhos 
são elaborados utilizando técnicas orgânicas e são 
colhidos à mão de acordo com uma filosofia baseada 
no grande respeito pela terra e pelos ciclos naturais 
da vida. Será uma experiência real encontrar-se no 
meio de um vinhedo, e após a visita guiada, jantar 
com os vinhos da vinícola e degustar um rico buffet 
de produtos típicos locais, completamente caseiro, 
em um ambiente familiar e com uma vista deslum-
brante sobre o mar e o Stromboli ao pôr-do-sol.
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DIA 4 ·   SEG 
ZONA DE TROPEA - ILHAS EÓLIAS

Café da manhã no hotel. Partida para descobrir as 
Ilhas Eólias. Beleza selvagem, natureza intocada, 
atmosferas autênticas fazem deste arquipélago, um 
dos mais belos do Mediterrâneo, um destino turísti-
co fascinante. Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 5 ·   TER 
ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO   CALÁBRIA

Café da manhã e saída do hotel em direção a Sci-
lla com o famoso Castello Ruffo, uma fortificação 
com origens misteriosas que domina a pequena ci-
dade e garante uma vista de tirar o fôlego, as igre-
jas e as muitas obras valiosas que caracterizam o 
centro histórico e Chianalea, a parte mais antiga e 
sugestiva de Scilla. Um lugar mágico com restau-
rantes em palafitas, barcos que podem ser vistos de 
todas as vielas e casas de pescadores tocadas por 
águas cristalinas. Almoço em um restaurante local 
onde será possível degustar a cozinha calabresa. Fi-
nalmente, translado a Reggio Calabria para admirar 
os famosos Riace Bronzes e outros tesouros preser-
vados no Museu Nacional de Arqueologia, um dos 
mais representativos museus da Magna Graecia na 
Calábria, o Lungomare Falcomatà, um dos mais 
belos calçadões da Itália, com Villa Genoese Zerbi 
e as gigantescas estátuas de Rabarama. Depois há 
o Duomo, o Castelo e as ruas comerciais. Após a 
visita, translado para o hotel. Alojamento.
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DIA 6 ·   QUA 
REGGIO CALÁBRIA 

Café da manhã no hotel. Dia livre à vonta-
de. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Taormina, a cidade 
mais bela de Sicilia
Café da manhã no hotel e partida para Taor-
mina, a esplêndida cidade siciliana, um lu-
gar de grande charme e beleza, famoso por 
seu teatro greco-romano, suas ruas medie-
vais, suas vistas deslumbrantes, suas praias 
maravilhosas e sua excelente gastro-nomia. 
Caminhe pelas principais ruas da cidade, 
cheias de lojas, até a magnífica Praça da Ca-
tedral, onde você pode desfrutar de um bom 
sorvete em frente à espetacular baía. Tempo 
livre e, à tarde, retorno à Calábria.
 

DIA 7 ·   QUIN
REGGIO CALABRIA - VILLA 
ROMANA DE CASIGNANA 
GERACE - STILO - 
CATANZARO LIDO

  Café da manhã no hotel. O dia começa com 
uma visita à Villa Romana de Casignana, o 
maior complexo de mosaicos de andares do 
período romano no sul da Itália, depois dos 
sicilianos na Piazza Armerina. Depois visita 
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ROMA

TROPEA

ISLAS EOLIAS

SCILLA

PIZZO CALABRO

LAMEZIA TERME

a Gerace, uma das cidades mais aristocráti-
cas da Calábria e uma das mais belas vilas 
da região, com a imponente catedral, um 
dos maiores edifícios normandos da Ca-
lábria, e a vila histórica com suas lojas de 
artesanato característico. Durante a visita 
haverá uma pausa para provar a bergamota, 
um produto típico da região. Continuação 
para Stilo, uma cidade histórica e misterio-
sa, uma das mais interessantes e visitadas na 
Calábria por sua arte e sua cultura milenar. 
Pátios, igrejas, jardins, edifícios históricos 
se sucedem no centro da cidade e permane-
cem protegidos pelas muralhas medievais 
e portões vizinhos que fazem dela uma das 
cidades mais imperdíveis da Calábria. Um 
dos lugares mais atraentes do lugar é sem 
dúvida a obra-prima da arte bizantina da 
Cattolica, uma igreja bizantina do século X 
erguida em posição panorâmica e represen-
tando uma maravilha arquitetônica de gran-
de impacto. À tarde, translado para o hotel 
em Catanzaro Lido. Alojamento.

DIA 8 · SEX
CATANZARO LIDO - SANTA 
SEVERINA - LE CASTELLA - 
LAMEZIA TERME

Café da manhã e saída para Santa Severi-
na, uma das mais belas e evocativas vilas 
da Calábria, situada sobre um penhasco. A 
charmosa vila de Santa Severina, com sua 

história milenar, é uma concentração única 
de bens artísticos, monumentais e culturais. 
Em seguida, partida para Le Castella para 
visitar o famoso Castelo Aragonês, uma for-
taleza construída no século XV sobre uma 
ilhota no meio do mar, ligada ao continente 
por uma fina faixa de terra. Translado para o 
hotel em Lamezia Terme. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Excursão de barco entre 
belezas naturais, históricas e 
arqueológicas, com aperitivos
O barco o levará para um passeio entre as 
maravilhas da Costa dei Saraceni, entre Le 
Castella e Isola Capo Rizzuto, admirando 
naufrágios, banhos de sol e de mar, divertin-
do-se em companhia e degustando as igua-
rias típicas da comida e do vinho de Cala-
bria. Seu coração e sua alma serão levados 
por esta terra fantástica e hospitaleira.

DIA 9 · SÁB
LAMEZIA TERME - 

Café da manhã no hotel e translado para o 
aeroporto/estação. Fim dos serviços.

Regresso opcional a 
Roma de trem 
* Retorno opcional por trem de alta veloci-
dade a Roma. Fim dos serviços.
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sublime
calábria
& sicília

SEX - QUA (SBCA – SIC1)

13 DIAS / 12 NOITES

ROMA - PIZZO CALABRO - TROPEA -ILHAS 
EÓLIAS - SCILLA - REGGIO CALABRIA 

TAORMINA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 
MODICA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGEN-

TO PALERMO - TRAPANI - ERICE - 
MONREALE - CEFALÚ – CATANIA

SAÍDAS:

MAIO: 26
JULHO: 7
AGOSTO: 25
SETEMBRO: 22

EUR 2.715
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.700.-   
Taxa. INDIVIDUAL: € 590.-
Taxa HB: € 566.-
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O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 12 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluso;

• Translado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas com guia local autorizado em espanhol: Pizzo Calabro - Tropea - Ilhas 
Eólias - Scilla - Reggio Calabria - Taormina - Siracusa - Noto - Ragusa - Piazza Armeri 
na - Agrigento - Palermo - Erice - Trapani - Monreale

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: Castillo Murat de Pizzo; Igreja de Piedigrotta; Igreja de Santa Maria de-
ll’Isola em Tropea; Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calábria; Antigo Teatro 
de Taormina; Villa Romana del Casale em Piazza Armerina; Vale dos Templos em 
Agrigento; Catedral de Monreale.

• Degustação do famoso gelado “Tartufo di Pizzo”;

• Almoço para degustar a cozinha calabresa em Scilla com bebidas incluidas;

• Degustação de “Genovese”, uma sobremesa típica de Erice;

• Trem Roma/ Lamezia Terme.

• Translado de barco a Ilhas Eólias

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao 
destino inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressa-
mente indicado em “O preço inclui”;

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de 
natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob 
solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no 
programa e no detalhe “Preço inclui”.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou 
noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no 
final deste documento.

  *IMPORTANTE: Ilhas Eólias - Em caso de condições climáticas adversas, o 
passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio ou substituído por um passeio 
alternativo.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort ou similar

R. CALÁBRIA èHotel / Hotel Medinblu ou similar

CATÂNIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel ou similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel ou similar

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera ou similar
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DIA 1 · SEX
ROMA

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Roma e acomodação nos quartos 
reservados. À noite, reunião com o líder do 
tour.

DIA 2 · SÁB
ROMA - ZONA DE TROPEA

Café da manhã no hotel, translado para a 
estação Termini e partida de trem para a 
Calábria. Translado para o hotel na área de 
Tropea. Alojamento.

DIA 3 · DOM
ZONA DE TROPEA - 
PIZZO CALABRO - TROPEA

Após o café da manhã, visite Pizzo Cala-
bro, uma pacata vila empoleirada em uma 
colina com vista para o Mar Tirreno. Pen-
hascos imponentes criam um cenário idíli-
co, enquanto o castelo aragonês e as igrejas 
medievais contam a cultura e a história lo-
cal. Passeie pelo centro histórico e experi-
mente o famoso sorvete “Tartufo di Pizzo”. 
Depois translado para Tropea “a Cidade do 
Mar Turquesa”, com suas praias brancas 
intercaladas por penhascos, os antigos pa-
lácios nobres com seus majestosos portais 

com vista para o mar. Visite a animada e co-
lorida cidade velha cheia de artes e ofícios 
locais e volte ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Apericena ao pôr-do-sol na adega
Uma data única para degustação de vinhos 
ao pôr-do-sol, o que lhe permite entrar em 
contato com uma empresa dedicada ao cul-
tivo da videira. Os vinhos são feitos usando 
técnicas orgânicas e são colhidos à mão de 
acordo com uma filosofia baseada no gran-
de respeito pela terra e pelos ciclos naturais 
da vida. Será uma experiência real encon-
trar-se no meio de um vinhedo, e após a 
visita guiada, jantar com os vinhos da  vi-
nícola  e degustar  algo  de  um  rico bu-
ffet de produtos típicos da área totalmen te 
caseiros, num ambiente familiar com uma 
vista deslumbrante sobre o mar e Stromboli 
ao pôr-do-sol.

DIA 4 · SEG 
ZONA DE TROPEA - ILHAS 
EÓLIAS 

Café da manhã no hotel. Saída posteriormen-
te para descobrir as Ilhas Eólias. Beleza sel-
vagem, natureza intocada, atmosferas autên-
ticas fazem deste arquipélago, um dos mais 
belos do Mediterrâneo, um destino turístico 
fascinante. Retorno ao hotel. Alojamento.
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DIA 5 · TER 
ZONA DE TROPEA - 
SCILLA - REGGIO CALÁBRIA

Café da manhã e saída do hotel em di-
reção a Scilla com o famoso Castello 
Ruffo, uma fortificação com origens 
misteriosas que domina a pequena 
cidade e garante uma vista de tirar o 
fôlego, as igrejas e as muitas obras va-
liosas que caracterizam o centro histó-
rico e Chianalea, a parte mais antiga e 
sugestiva de Scilla. Um lugar mágico 
com restaurantes em palafitas, barcos 
que podem ser vislumbrados de todas 
as vielas e casas de pescadores negli-
genciadas por águas cristalinas. Al-
moço em um restaurante local onde 
será possível degustar a cozinha cala-
bresa. Finalmente, translado para Re-
ggio Calabria para admirar os famosos  
Bronces de  Riace  e  os  de mais  te-
souros  conservados  no  Museu  Na-
cional de Arqueologia, um dos museus 
mais representativos da Magna Grecia 
na Calábria, o Lungomare Falcomatà, 
um dos mais belos calçadões da Itália, 
com Villa Genoese Zerbi e as estátuas 
gigantescas de Rabarama. Depois há o 
Duomo, o Castelo e as ruas comerciais. 
Após a visita, translado para o hotel. 
Alojamento.

DIA 6 · QUA 
REGGIO CALÁBRIA – 
TAORMINA - CATÂNIA

Após o café da manhã no hotel, saí-
da para a região da Sicília. Depois de 
atravessar o Estreito de Messina, con-
tinuação para Taormina, a esplêndida 
cidade siciliana, um lugar de grande 
encanto e beleza, famoso por seu tea-
tro greco-romano, suas ruas medievais, 
suas vistas deslumbrantes, suas praias 
maravilhosas e sua excelente gastrono-
mia. Caminhe pelas principais ruas da 
cidade, cheias de lojas, até a magnífica 
Praça da Catedral, onde você pode des-
frutar de um bom sorvete em frente à 
espetacular baía. Tempo livre e transla-
do para o hotel. Alojamento.

DIA 7 · QUI
CATÂNIA - SIRACUSA - 
NOTO - RAGUSA
Pela manhã, após o café da manhã, par-
tida para Siracusa, uma das mais belas 
cidades da Sicília, com sua caracterís-
tica pedra branca cobrindo ruas e edi-
fícios antigos, suas praias de areia fina, 
com o Parque Arqueológico de Neápo-
lis cheio de monumentos de diferentes 
períodos históricos. 
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Visite a ilha de Ortigia, o coração da 
esplêndida Siracusa, uma área rica em 
nascentes de água doce e séculos de 
história. Então, a bela cidade de Noto, 
mais conhecida como a “capital do ba-
rroco” e amada por visitantes de todo 
o mundo, Noto oferece atrações incrí-
veis. Arte, história, cultura e incrível 
beleza se unem para criar suas ruas 
mais escondidas, imponentes palácios 
e praças maravilhosas. Finalmente, 
translado para o hotel em Ragusa. Alo-
jamento.

DIA 8 ·  SEX
RAGUSA - MODICA

Café da manhã e visita de Ragusa Ibla, 
antigo centro histórico, famoso em 
todo o mundo por suas mais de cin-
qüenta igrejas e numerosos palácios, 
testemunho da mais alta expressão do 
barroco na Sicília. Situada em uma co-
lina, a pequena aldeia de Ibla domina 
o vale ao redor, com suas pequenas ca-
sas e ruas nas quais reina a majestosa 
Catedral de San Giorgio. Transferência 
para a vizinha Modica, uma cidade en-
cantadora da história antiga. Além da 
história e da cultura, a cidade é rica em 
outras belezas e tradições naturais e 
gastronômicas que a tornam um desti-
no maravilhoso. Retorno ao hotel. Alo-
jamento.
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DIA 9 · SÁB
RAGUSA - PIAZZA ARMERINA 
AGRIGENTO - PALERMO

Após o café da manhã, partida para a 
Piazza Armerina, famosa pela bela Vi-
lla Romana del Casale, uma espantosa 
vila rica em mosaicos do senador ro-
mano Massimiliano Erculeo, colega 
de Diocleciano na gestão dos assuntos 
romanos. O que fascina particularmen-
te os visitantes são os belos mosaicos 
coloridos no chão, presentes em todas 
as salas da vila romana, de tal riqueza 
e variedade que não há comparação no 
mundo. Continue até Agrigento e visite 
o Vale dos Templos, um lugar verdadei-
ramente inesquecível. A área inclui os 
restos helenísticos da antiga Akragas e é 
caracterizada por um estado de conser-
vação excepcional. Graças as suas mais 
de 1.300 hectares de extensão ganhou o 
título de maior parque arqueológico do 
mundo. Após a visita, translado e per-
noite no hotel em Palermo.

DIA 10 · DOM
PALERMO 

Café da manhã no hotel e depois visita 
à cidade de Palermo, a capital siciliana, 
uma cidade que  testemunha  sua his-
tória milenária com seus edifícios his-

tóricos, entre igrejas, palácios, praças e 
mercados que ainda são a base da vida 
cotidiana dos palermitanos. Tempo li-
vre e retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Mondello, pérola siciliana
Na visita à tarde de Mondello, uma vila 
a um passo da capital siciliana, com 
uma magnífica praia de areia branca, 
considerada uma das mais belas e evo-
cativas de Palermo. A área é famosa não 
apenas pela praia, mas também por suas 
muitas vilas Art Nouveau, conhecidas 
como a melhor expressão da Art Nou-
veau na Itália, e por seus sítios históri-
cos de interesse.

DIA 11 · SEG
PALERMO - ERICE - TRAPANI 

Após o café da manhã, partida e visita 
de Erice, uma esplêndida cidade me-
dieval empoleirada em uma montanha 
com vista para a costa, oferecendo os 
pores-do-sol mais românticos da ilha. 
A Catedral de Erice e o Castelo de 
Vênus são os monu-mentos mais em-
blemáticos da aldeia. Durante a visita 
você não pode perder a degustação do 
“Genovese”, uma sobremesa típica de 
Erice. Depois visita de Trapani, seu 
centro histórico com o palácio Senato-

rio e a Porta Oscura, que marca a fron-
teira entre a cidade original e a parte 
construída após a expansão aragonesa, 
até a Torre Ligny, uma fortaleza do sé-
culo XVII que mais tarde assumiu o 
papel de farol e agora abriga o museu 
da pré-história. Retorno ao hotel. Alo-
jamento.

DIA 12 · TER
PALERMO - MONREALE - 
CEFALÙ - CATÂNIA

Café da manhã no hotel. Partida e vi-
sita de Monreale, a cidade normanda, 
e visita da Catedral, um dos templos 
mais bonitos do mundo, que depois de 
Hagia Sophia em Istambul (Constan-
ti-nopla) representa o maior mosaico 
bizantino do mundo. Continuação em 
Cefalù, um dos povos mais belos da 
Itália. Visita ao centro histórico com 
suas típicas ruas medievais. Particu-
larmente característico é o vilarejo à 
beira-mar com suas antigas casas de 
frente para o mar. Finalmente chegada 
em Catânia e alojamento no hotel.

DIA 13 · QUA
CATÂNIA

Café da manhã no hotel. Translado para 
o aeroporto/estação. Fim dos serviços.
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ISLAS EOLIAS

SCILLA

CATANIA

PALERMO

TRAPANI

SIRACUSA

AGRIGENTO
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Sublime
Campânia

SEX - SÁB (SBC1)

9 DIAS / 8 NOITES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 

CAPRI - POMPEIA

SAÍDAS:

ABRIL: 7 - 21
MAIO: 5 - 12 - 19
JUNHO: 2 - 9 - 30
JULHO: 7 - 14
AGOSTO: 4 - 18 - 25
SETEMBRO: 8 - 15
OUTUBRO: 6 - 13 – 20

EUR 2.230
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.215.- 
Taxa INDIVIDUAL: € 800.-

NOVEMBRO: 10
DEZEMBRO: 8
JANEIRO 2024: 12
FEVEREIRO 2024: 9

EUR 2.105
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 2.090.-
Taxa INDIVIDUAL: € 680.-
Taxa HB: € 380.-
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Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites 
extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 08 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados 
com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluso;

• Translado privado de chegada e saída;

•  Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas con guia local autorizado em espanhol: Roma - 
Nápoles - Paestum - Amalfi - Capri - Pompeia;

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a Catedral de 
Sant’An drea en Amalfi; escavações arqueológicas de Pompeia.

• Almoço de pizza napolitana em Nápoles com bebidas incluidas

• Almoço en Capri com bebidas incluidas

• Balsa Napoles / Capri / Nápoles. 
• Translado de ônibus para ilha de Capri

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.

*IMPORTANTE: CAPRI - Em caso de condições climáticas adver-
sas, o passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio ou substituí-
do por um passeio alternativo.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

NÁPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar ou similar
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DIA 1 ·  SEX
ROMA

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Roma e acomodação em quar-
tos reservados. À noite, reunião com o 
líder do tour.

DIA 2 ·  SÁB
ROMA

Café da manhã no hotel e partida para 
iniciar a visita panorâmica a Roma e 
admirar os magníficos monumentos que 
são símbolos da Roma clássica: o Co-
liseu, o Circus Maximus, o Monte Pa-
latino e os Banhos de Caracalla. Uma 
visita às basílicas mais representativas 
da Roma cristã é obrigatória: Basílica 
de San Paolo Fuori le Mura, San Gio-
vanni in Laterano, Santa Maria Mag-
giore e San Pietro. Continue ao longo 
do Lungotevere, de onde você admirará 
o Castel Sant’Angelo e o L’Ara Pacis 
e finalmente cruzará a magnífica Villa 
Borghese de ônibus e a elegante Via Ve-
neto, rua das estrelas de Hollywood, os 
elegantes hotéis e bares da cidade. Du-
rante a visita, haverá uma parada para 
caminhar até o Campidoglio com uma 
vista panorâmica do Fórum Romano e 
da magnífica Piazza Venezia.
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Haverá também uma parada na Praça 
San Pedro, onde será possível continuar 
as atividades com uma visita opcional 
aos Museus do Vaticano. Tempo livre e 
retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados 
entre os mais importantes do mundo, 
e a Capela Sistina, sede do Conclave, 
magistralmente pintada a fresco por 
Miguel Ângelo Buonarroti. Uma visita 
que o levará entre as mais altas pressões 
artísticas de todos os tempos, onde a 
Beleza e a Fé se encontram em uma 
combinação única. Um compro-misso 
absolutamente imperdível em Roma.

DIA 3 · DOM
ROMA 
Após o café da manhã no hotel, uma agra-
dável caminhada por dois bairros antigos 
e pitorescos de Roma: o Gueto Judaico, 
onde a comunidade judaica romana foi re-
legada no século XVI e onde ainda vive a 
comunidade judaica mais antiga da Europa 
e Trastevere, o famoso bairro artístico e lar 
da bela igreja de Santa Maria em Traste-
vere. Rico em história e tradições, dividi-
do pelo rio Tibre e a Ilha Tiberina, a visita 
guiada a esses dois bairros o aproximará da 
mais autêntica tradição romana, permitin-
do que você mergulhe em uma atmosfera 
evocativa e intrigante, composta de anedo-
tas e histórias animadas. Durante o passeio 
será possível almoçar em um dos muitos 
restaurantes da região. Tempo livre e retor-
no ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monu-
mento mais marcante e impressionante 
da antiguidade, seguido de uma visita 
à área arqueológica do Fórum Romano. 
O Fórum é, juntamente com o Coliseu, 
um símbolo da capital da Itália! Ela nos 
mostra ainda hoje a majestade dos edifí-
cios do Império Romano.

DIA 4 · SEG 
ROMA - NÁPOLES

Café da manhã no hotel e saída para a 
região da Campânia. Chegada a Nápo-
les e dia dedicado à descoberta da capital 
da Campânia, uma cidade rica em bele-
za, história, paisagens e contradições. A 
visita concentra-se no coração pulsante 
do centro histórico, entre os monumen-
tos absolutamente imperdíveis a Galleria 
Umberto I, o Teatro San Carlo e o Palazzo 
Reale localizado na majestosa Piazza del 
Plebiscito, um dos lugares mais emblemá-
ticos da cidade. Durante a visita, almoço 
com pizza napolitana, declarada Patrimô-
nio Mundial da UNESCO. Translado para 
o hotel e tempo livre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

A colina de Posillipo entre 
mar, arte, história e natureza.
Posillipo, uma das áreas mais elegan-
tes e prestigiadas da cidade, um bairro 
fascinante, dividido entre as colinas e o 
mar, onde se pode admirar toda a poesia 
e beleza de um lugar histórico e evoca-
tivo como Nápoles, suas ruas, seus mo-
numentos e sua impressionante baía. O 
bairro está cheio de vistas e pontos pa-
norâmicos de onde se pode admirar a 
baía e a cidade.
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DIA 5 · TER 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Café da manhã no hotel e saída para Paestum, 
um sítio arqueológico extrema-mente impor-
tante, reconhecido pela UNESCO como Pa-
trimônio da Huma-nidade. Além de seu va-
lor cultural, a importância do Paestum está 
ligada ao excelente estado de conservação do 
local. Seus magníficos templos dóricos são 
uma maravilha para contemplar, não apenas 
para os amantes da antiguidade. O templo de 
Hera, o templo de Netuno, o templo de Ate-
na, uma caminhada através do antigo fórum 
até o anfiteatro: estas são apenas algumas das 
estruturas que chamarão sua atenção para o 
esplendor de uma era antiga. Continuação da 
descoberta de Salerno, uma magnífica cidade 
litorânea situada entre as belezas de Cilento 
e as maravilhas da Costa Amalfitana. Visita 
ao centro histórico, um dos mais bem con-
servados da Itália, com numerosas igrejas e 
edifícios históricos, a famosa Via dei Mer-
canti, via histórica de Salerno, para terminar 
a caminhada ao longo do passeio de Salerno, 
de suas agradáveis avenidas é possível ver 
desde a Costa de Amalfi até o Cilento. An-
tes de retornar a Nápoles, uma breve visita a 
Vietri sul Mare, uma das 13 pérolas da Costa 
Amalfitana, conhecida em todo o mundo por 
suas encantadoras cerâmicas artísticas. Re-
torno ao hotel. Alojamento.

DIA 6 · QUA 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Café da manhã no hotel e saída para a Cos-
ta de Amalfi. Chegada e visita de Amalfi, a 
esplêndida cidade que dá seu nome a toda a 
costa e famosa por ser uma das antigas repú-
blicas marítimas. Visita à famosa Catedral, 
dedicada a Sant’Andrea e fruto da união de 
duas basílicas vizinhas, e passeio pelas ruas 
do centro entre as lojas de souvenirs. Con-
tinuação para Sorrento, elogiado pelos poe-
tas, celebrado em canções e na bela terra das 
sereias, cheio de igrejas, edifícios históricos, 
pontos panorâmicos surpreendentes e vielas 
características com pequenas lojas e lojas de 
artesanato. À tarde, voltar para o hotel em 
Nápoles. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vomero: O bairro mais 
vanguardista da cidade ou 
Mergellina: Descubrindo o 
conhecido distrito de Nápoles
Vomero: um passeio para descobrir o bairro 
da moda de Nápoles, que oferece uma va-
riedade de atividades intrigantes e inclusivas 
para mantê-lo entretido. A primeira coisa 
que os visitantes notarão ao caminhar pela 
Vomero é a vista. Como a geografia da área 
é bastante montanhosa, as vistas de Nápoles, 
do Golfo de Nápoles e do histórico Vesúvio 
ao longe são capturadas em detalhes. Seja 
em um dia claro ou ao entardecer, a vista dos 
edifícios históricos e novos deixará a todos 
admirados.

Mergellina - é um esplêndido e belo bairro, 
uma das mais belas áreas a serem visitadas 
no território de Nápoles. É um distrito cheio 
de magníficas atrações, ideal para um dia 
maravilhoso de relaxamento e cultura. A 
presença do mar faz com que seja encan-
tador passear pelo caminho costeiro e ad-
mirar a bela paisagem. Mergellina é o rosto 
de Nápoles, a cor do cartão postal, o azul 
que se estende ao longo da costa e que todos 
invejam, mas acima de tudo, é a memória 
que todo turista carrega dentro de si quando 
volta para casa.
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ROMA

NÁPOLES
POMPEYA

SALERNO
CAPRI

DIA 7 · QUI
NÁPOLES - CAPRI

Após o café da manhã no hotel, transla-
do ao porto para embarcar e partir para 
Capri, a ilha mais famosa do arquipélago 
da Campânia. Situada ao largo da penín-
sula de Sorrento, no Golfo de Nápoles, 
Capri é sem dúvida a ilha mais famosa, 
emprestando-se frequentemente para ser 
o cenário de cenários de filmes ou cam-
panhas publicitárias. Ela tem encantado e 
seduzido imperadores, artistas e personali-
dades do show business por séculos e seu 
encanto ainda atrai milhares de turistas a 
cada ano. Sob um sol quase o ano inteiro, 
visitar a ilha de Capri oferece acesso a te-
souros de tirar o fôlego: enseadas secretas, 
becos animados, penhascos e montanhas 
com vistas de tirar o fôlego. Durante a vi-
sita, intervalo para almoço em um dos res-
taurantes típicos da ilha. Retorno ao hotel 
no final da tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

* Viagem opcional de barco e visita à Gruta 
Azul

DIA 8 · SEX
NÁPOLES - POMPEYA

Café da manhã no hotel, saída para Pompéia 

e visita às escavações arqueológicas que 
trouxeram de volta os restos da antiga Pom-
peia, enterrados sob uma camada de cinzas e 
lapilli durante a erupção do Vesúvio em 79 
junto com Herculano, Stabiae e Oplonti. Re-
torno ao hotel à tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vesúbio símbolo de Nápoles, 
com degustação de vinhos
Saída para o Vesúvio, uma experiência 
única e diferente para vivenciar a natureza 
e apreciar um dos destinos mais populares 
do mundo. Subindo a monta-nha para des-
cobrir o aspecto natural e geomorfológico 
do “Gigante Adormeci-do”, você pode ad-
mirar o panorama que se estende sobre o 
Golfo de Nápoles. Após a visita, translado 
para um vinhedo aos pés do vulcão para 
uma degustação de vinhos emparelhados 
com as especialidades típicas.

DIA 9 · SÁB
NÁPOLES 

Café da manhã no hotel e translado para 
o aeroporto/estação. Fim dos serviços.

Regresso opcional a 
Roma de trem
*Regresso opcional de trem em alta velo-
cidade a Roma. Fim dos serviços.
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sublime
campânia
& puglia 

SEX - QUI  (SBC1 - PU1)

14 DIAS / 13 NOITES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 
CAPRI - ANDRIA - BARI - POLIGNANO A 

MARE - ALBEROBELLO - MONOPOLI LOCO-
ROTONDO - LECCE - OSTUNI

BARI - MATERA

SAÍDAS:

ABRIL: 21
MAIO: 5 - 19
JUNHO: 2 - 9 - 30
JULHO: 14
AGOSTO: 18
SETEMBRO: 8 - 15
OUTUBRO: 6 - 13

EUR 3.210
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 3.195.-
Taxa INDIVIDUAL: € 1.006.-
Taxa HB: € 610.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

BARI iH Hotels Bari Oriente / Parco dei Principi o similar

LECCE Grand Hotel di Lecce / 8PIUHOTEL o similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 13 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com 
café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI 
incluso;

• Translado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o 
tour;;

• Visitas guiadas con guía local autorizado em espanhol: Roma - Nápoles 
-  Paestum - Amalfi - Capri - Pompeya - Andria - Alberobello - Locoro-
tondo  - Lecce - Ostuni - Matera

 • Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Almoço de pizza napolitana em Nápoles com bebidas inclusas.

•   Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a Catedral de Sant’Andrea 
en Amalfi; Castel del Monte em Andria; Trullo Sovrano em Alberobe llo; 
Catedral e criptas de Lecce; Basilica Santa Croce em Lecce.

• Almoço em Capri com bebidas inclusas

• Balsa Nápoles / Capri / Nápoles. Ônibus em Ilha de Capri

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

•   Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites 
extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

  *IMPORTANTE: CAPRI - Em caso de condições climáticas 
adversas, o passeio poderá ser cancelado sem aviso prévio ou 
substituído por um passeio alternativo
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DIA 1 ·  SEX
ROMA

Chegada ao aeroporto e translado para 
o hotel em Roma e acomodação em 
quartos reservados. À noite, reunião 
com o líder do tour.

DIA 2 ·  SÁB
ROMA

  Café da manhã no hotel e saída para 
iniciar a visita panorâmica a Roma e 
admirar os magníficos monumentos 
que são símbolos da Roma clássica: o 
Coliseu, o Circus Maximus, o Mon-
te Palatino e os Banhos de Caracalla. 
Uma visita às basílicas mais represen-
tativas da Roma cristã é obrigatória: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Ma-
ria Maggiore e San Pietro. Continue 
ao longo de Lungotevere, de onde 
você pode admirar Castel Sant’An-
gelo e L’Ara Pacis e finalmente atra-
vessar a magnífica Villa Borghese de 
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ônibus e a elegante Via Veneto, a rua 
das estrelas de Hollywood, os elegan-
tes hotéis e bares da cidade. Durante 
o passeio haverá uma parada para ca-
minhar até o Campidoglio com uma 
vista panorâmica do Fórum Romano 
e da magnífica Piazza Venezia. Have-
rá também uma parada na Praça San 
Pedro, onde será possível continuar 
as atividades com uma visita opcional 
aos Museus do Vaticano. Tempo livre 
e retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, conside-
rados entre os mais importantes do 
mundo, e a Capela Sistina, sede do 
Conclave, magis-tralmente pintada a 
fresco por Michel Ângelo Buonarro-
ti. Uma visita que o levará entre as 
mais altas expressões de arte de todos 
os tempos, onde Beleza e Fé se en-
contram em uma combinação única. 
Um compromisso absolutamente im-
perdível em Roma.

DIA 3 · DOM
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, uma agra-
dável caminhada por dois bairros antigos e 
pitorescos de Roma: o Gueto Judaico, onde a 
comunidade judaica romana foi relegada no 
século XVI e onde ainda vive a comunidade 
judaica mais antiga da Europa e Trastevere, 
o famoso bairro artístico e lar da bela igre-
ja de Santa Maria em Trastevere. Rico em 
história e tradições, dividido pelo rio Tibre 
e a Ilha Tiberina, a visita guiada a esses dois 
bairros o aproximará da mais autêntica tra-
dição romana, permitindo que você mergul-
he em uma atmosfera evocativa e intrigante, 
composta de anedotas e histórias animadas. 
Durante o passeio será possível almoçar em 
um dos muitos restaurantes da região. Tem-
po livre e retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monumento 
mais marcante e impressionante da anti-
guidade, seguido de uma visita à área ar-
queológica do Fórum Romano. O Fórum 
é, juntamente com o Coliseu, um símbolo 
da capital da Itália! Ele nos mostra ainda 
hoje a majestade dos edifícios do Império 
Romano.

DIA 4 · SEG 
ROMA - NÁPOLES

Café da manhã no hotel e saída para 
a região da Campânia. Chegada a Ná-
poles e dia dedicado à descoberta da 
capital da Campânia, uma cidade rica 
em beleza, história, paisagens e contra-
dições. A visita concentra-se no coração 
pulsante do centro histórico, entre os 
monumentos absolutamente imperdí-
veis a Galleria Umberto I, o Teatro San 
Carlo e o Palazzo Reale localizado na 
majestosa Piazza del Plebiscito, um dos 
lugares mais emble-máticos da cidade. 
Durante a visita, almoço com pizza na-
politana, declarada Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Translado para o hotel e 
tempo livre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

A colina Posillipo entre mar, 
arte, história e natureza
Posillipo, uma das áreas mais elegantes 
e prestigiadas da cidade, um bairro fasci-
nante, dividido entre as colinas e o mar, 
onde se pode admirar toda a poesia e bele-
za de um lugar histórico e evocativo como 
Nápoles, suas ruas, seus monumentos e 
sua baía de tirar o fôlego. O bairro está 
cheio de vistas e pontos panorâmicos de 
onde se pode admirar a baía e a cidade.
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DIA 5 · TER 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Café da manhã no hotel e saída para Paestum, um sí-
tio arqueológico extremamente importante, reconheci-
do pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. 
Além de seu valor cultural, a importância do Paestum 
está ligada ao excelente estado de preservação de seus 
bens. Seus magníficos templos dóricos são uma mara-
vilha para contemplar, não apenas para os amantes da 
antiguidade. O templo de Hera, o templo de Netuno, 
o templo de Atena, uma caminhada através do antigo 
fórum até o anfiteatro: estas são apenas algumas das 
estruturas que chamarão sua atenção para o esplendor 
de uma era antiga. Continuação da descoberta de Sa-
lerno, uma magnífica cidade litorânea situada entre as 
belezas de Cilento e as maravilhas da Costa Amalfita-
na. Visita ao centro histórico, um dos mais bem conser-
vados da Itália, com numerosas igrejas e edifícios his-
tóricos, a famosa Via dei Mercanti, estrada histórica de 
Salerno, para terminar a caminhada ao longo do pas-
seio de Salerno, de suas agradáveis avenidas é possível 
ver desde a Costa de Amalfi até o Cilento. Antes de 
retornar a Nápoles, uma breve visita a Vietri sul Mare, 
uma das 13 pérolas da Costa Amalfitana, conhecida em 
todo o mundo por suas encantadoras cerâmicas artísti-
cas. Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 6 · QUA 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Café da manhã no hotel e saída para a Costa de Amalfi. 
Chegada e visita de Amalfi, esplêndida cidade que dá seu 
nome a toda a costa e famosa por ser uma das antigas 
repúblicas marítimas. Visita à famosa Catedral, dedicada 
a Sant’Andrea e fruto da união de duas basílicas vizinhas, 
e passeio pelas ruas do centro entre as lojas de souvenirs. 
Continuação a Sorrento elogiado pelos poetas, celebrado 
em canções e na bela terra das sereias, cheio de igrejas, 
edifícios históricos, pontos panorâmicos surpreendentes 
e vielas características com pequenas lojas e lojas de ar-
tesanato. À tarde, retorno para o hotel em Nápoles. Alo-
jamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vomero: O bairro mais vanguardista 
da cidade ou Mergellina: Descobrindo 
o conhecido distrito de Nápoles
Vomero: um passeio para descobrir o bairro da moda de 
Nápoles, que oferece uma variedade de atividades intri-
gantes e inclusivas para mantê-lo entretido. A primeira 
coisa que os visitantes notarão ao caminhar pela Vomero 
é a vista. Como a geografia da área é bastante montanho-
sa, as vistas de Nápoles, do Golfo de Nápoles e do histó-
rico Vesúvio ao longe são capturadas em detalhes. Seja 
em um dia claro ou ao entardecer, a vista dos edifícios 
históricos e novos deixará a todos em pavor.

Mergellina - é um esplêndido e belo bairro, uma das 
áreas mais bonitas que pode ser visitado no território 
de Nápoles. É um distrito cheio de magníficas atrações, 
ideal para um dia maravilhoso de relaxamento e cultu-
ra. A presença do mar faz com que seja encantador pas-
sear pelo caminho costeiro e admirar a bela paisagem. 
Mergellina é o rosto de Nápoles, a cor do cartão postal, 
o azul que se estende ao longo da costa e que todos 
invejam, mas acima de tudo, é a memória que todo tu-
rista leva consigo quando volta para casa.

DIA 7 · QUI
NÁPOLES - CAPRI

Após o café da manhã no hotel, translado ao porto para 
embarcar e partir para Capri, a ilha mais famosa do ar-
quipélago da Campânia. Situada ao largo da península 
de Sorrento, no Golfo de Nápoles, Capri é sem dúvida 
a ilha mais famosa, emprestando-se frequentemente 
para ser o cenário de cenários de filmes ou campanhas 
publicitárias. Ela tem encantado e seduzido impera-
dores, artistas e personalidades do show business por 
séculos e seu encanto ainda atrai milhares de turistas a 
cada ano. Sob um sol quase o ano inteiro, visitar a ilha 
de Capri oferece acesso a tesouros de tirar o fôlego: 
enseadas secretas, becos animados, penhascos e mon-
tanhas com vistas de tirar o fôlego. Durante a visita, 
intervalo para almoço em um dos restaurantes típicos 
da ilha. Retorno ao hotel no final da tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

* Viagem opcional de barco e visita à Gruta Azul.
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DIA 8 ·  SEX
NÁPOLES - ANDRIA - BARI

Café da manhã no hotel, saída para a 
região de Puglia. Antes de chegar a 
Bari, visita de Castel del Monte di An-
dria, um lugar de segredos e magia, um 
antigo edifício do século XIII construí-
do pelo imperador do Sacro Império 
Romano, Frederico II, bem como um 
dos principais locais simbólicos da 
Puglia, hoje Patrimônio Mundial da 
UNESCO. Em seguida, translado e 
alojamento no hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL

Bari Vecchia, o coração 
pulsante da cidade 
Bari Vecchia é um lugar onde o tempo 
parece ter parado em sua simplicidade 
e autenticidade. Andando pelas ruas 
desta vila, respira-se um ar de história, 
tradição e costumes transmitidos de 
geração em geração. O estilo dos edi-
fícios da cidade antiga reflete o entre-
laçamento dos diferentes períodos que 
têm caracterizado a arquitetura e a vida 
cotidiana deste bairro.
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DIA 9 · SÁB
BARI - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO

Após o café da manhã, partida para Polignano a Mare, 
uma esplêndida vila medieval empoleirada em uma cos-
ta alta e montanhosa. Caminhada exploratória pelas ruas 
estreitas da antiga vila, entre casas brancas e terraços com 
vista para o mar, com um panorama único e inesquecível. 
Continuação para Alberobello com a monumental aldeia 
de Trulli que data de meados do século XVI e declarada 
Patrimônio Mundial pela UNESCO por sua singularidade 
arquitetônica e importância histórica. Retorno ao hotel à 
tarde. Alojamento.

DIA 10 · DOM
BARI - MONOPOLI - 
LOCOROTONDO - LECCE

Após o café da manhã no hotel, saída para Monopoli, 
conhecida como a cidade dos cem distritos. Passeie por 
seu encantador centro histórico com a maravilhosa Ca-
tedral barroca e o sugestivo calçadão. Continuação para 
Locorotondo, a vila circular que se desenvolve ao redor 
de sua bela Igreja Mãe. Locorotondo consegue atrair e 
encantar seus visitantes pelo branco que parece envolver 
tudo, pelas cores das flores e plantas que se destacam das 
varandas das casas.
Locorotondo, embora tão pequeno, surpreende na harmo-
nia de seu conjunto pela intimidade e graça que expressa: 
uma cidade de pura luz, toda branca, dominando o vale 
sobre o qual se assenta. Finalmente, traslado para o hotel 
em Lecce. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Lecce de noite
Uma caminhada noturna para descobrir Lecce, a cidade 
do barroco, a cidade das praças, palácios, igrejas, a ci-
dade cheia de história, com suas escavações que remon-
tam a tempos distantes, surpreende o visitante com seus 
monumentos. O itinerário acontece no centro histórico 
da cidade, entre as belas vielas que permitem admirar a 
magnificência das igrejas e palácios barrocos de Lecce 
iluminados pela luz da noite.

DIA 11 · SEG
LECCE

Café da manhã no hotel e dia para descobrir Lecce, 
definida como a capital barroca do sul da Itália. Um 
centro cultural e histórico que esconde edifícios antigos 
de rara beleza, construídos ao longo dos séculos com 
a chamada “pedra de Lecce”. Praças, palácios, anfitea-
tros, esculturas esculpidas em pedra, tudo harmonio-
samente inserido no contexto urbano do que Thomas 
Ashe, que a visitou no século XVIII, definiu como a 
“cidade mais bela da Itália”. Uma visita à Basílica de 
Santa Croce, com o adjacente Palazzo dei Celestini, o 
antigo convento dos Padres Celestinos, onde a arte em 
um soberbo triunfo atinge o auge de sua expressão es-
tética e à Catedral de Lecce, localizada no coração do 
centro histórico de Lecce, na praça do mesmo nome, é 
uma visita obrigatória. Tempo livre e a oportunidade 
para os amantes da cultura e da arte, que adoram camin-
har, de descobrir outras belezas e lugares característicos 
de Lecce. Alojamento.
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NÁPOLES

BARI

MONOPOLI
OSTUNI

LECCE

SALERNO

ROMA

EXCURSÃO OPCIONAL

Descobrindo Otranto, Porta 
do Oriente, com jantar
À tarde, translado para Otranto, uma jóia do Sa-
lento, um lugar rico em arte e cultura, mas tam-
bém em praias de estilo caribenho. A beleza de 
Otranto está certamente ligada à sua antiga ci-
dade e à importância de seus tesouros artísticos, 
mas uma de suas principais atrações é o incom-
parável mar e as esplêndidas paisagens naturais 
da região. O passeio terminará com um jantar 
típico pugliese.

DIA 12 · TER
LECCE - OSTUNI - BARI

Após o café da manhã no hotel, partida para Os-
tuni também conhecida como a Cidade Branca 
devido a seu centro histórico característico. Um 
passeio pela cidade antiga oferece vistas pitores-
cas de vielas, escadas íngremes, pátios e praças 
dominadas por casas brancas, lojas de artesanato, 
restaurantes típicos e pequenas lojas. Após a vi-
sita, translado para o hotel em Bari. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Giovinazzo, um antigo povo no mar
Na visita da tarde a Giovinazzo. Esta pequena 
jóia tem vista para o mar cristalino e, devido a 
sua posição e peculiaridade, ganhou a reputação 
de ser uma das pérolas mais belas do Adriáti-
co. Caminhar por sua vila medieval, construida 

sobre uma península rochosa e rodeada pelo 
mar azul que banha os calçadões à direita e 
à esquerda e nos becos estreitos entre muros 
e igrejas antigas, varandas floridas e palácios 
nobres com paradas fotográficas para imorta-
lizar as mais belas vistas. Após a caminhada, 
tempo livre para jantar em um dos restauran-
tes locais e retorno ao hotel.

DIA 13 · QUA
BARI - MATERA - NÁPOLES

Café da manhã no hotel e partida para Ma-
tera, Patrimônio Mundial da UNESCO, uma 
das cidades mais antigas do mundo, onde 
história, cultura, natureza se encontram e se 
fundem, dando vida a um lugar cheio de ce-
nários e vislumbres de encanto inigualável. 
Visita ao Sassi, o antigo assentamento cons-
truído na rocha tufa. Um entrelaçamento de 
cavernas utilizadas como habitações, becos 
sinuosos, igrejas rupestres, terraços, jar-
dins, túneis subterrâneos fazem do Sassi um 
exemplo espetacular de um complexo arqui-
tetônico perfeitamente adaptado ao contexto 
natural. Continuação para Nápoles e aloja-
mento em hotel.

DIA 14 · QUI
NÁPOLES

Café da manhã no hotel. Translado para o ae-
roporto/estação. Fim dos serviços.
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SUBLIME
CAMPÂNIA
 & SUBLIME
CALÁBRIA

SEX - SAB (SBC1 - SBCA1)

16 DIAS / 15 NOITES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 
CAPRI - POMPEIA - PIZZO CALABRO TRO-

PEA - ILHAS EÓLIAS - SCILLA - REGGIO CA-
LÁBRIA - VILLA ROMANA DE CASIGNANA 

GERACE - STILO - SANTA SEVERINA
LE CASTELLA - LAMEZIA TERME

SAÍDAS:

ABRIL: 21
MAIO: 5
JUNHO: 9
SETEMBRO: 8

EUR 3.200
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 3.185.-
Taxa INDIVIDUAL: € 1.080.-
Taxa HB: € 710.-
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O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 15 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluso;

• Translado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

• Visitas guiadas con guía local autorizado em espanhol: Roma - Nápoles - Paestum 
- Amalfi - Capri - Pompei - Pizzo Calabro - Tropea - Ilhas Eálias - Scilla - Reggio 
Calábria – Vila  Romana di Casignana - Gerace - Stilo - Santa Severina - Le Castella

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Almoço de pizza napolitana em Nápoles com bebidas inclusas

• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a Catedral de Sant’Andrea em Amalfi; 
excavações arqueológicas de Pompeia; Castillo Murat de Pizzo; Igreja de Piedi- grotta; 
Igreja de Santa Maria dell’Isola em Tropea; a Catedral de Gerace; o Museu Arqueológi-
co Nacional de Reggio Calábria; Villa Romana de Casignana.; Cattolica de Stilo; Santa 
Severina.

• Almoço em Capri com bebidas inclusas

• Balsa Napoles / Capri / Nápoles.

• Degustação do famoso “Tartufo di Pizzo”;

• Almoço para degustar a cozinha calabresa em Scilla com bebidas inclusas;

• Degustação de bergamota em Gerace;

• Trem Nápoles / Lamezia Terme.

• Translado de ônibua em  Ilha de Capri

• Translado de barco as Ilhas Eólias

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
Inicial do tour;

• Taxa municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente 
indicado em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza 
pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelação (opcional e sob solici-
tação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e 
no detalhe “Preço inclui”.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

NÁPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar ou similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort ou similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu ou similar

CATANZARO Grand Hotel Paradiso ou similar

LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel ou similar

*IMPORTANTE: Capri - Em caso de condições climáti-
cas adversas, o passeio poderá ser cancelado sem aviso 
prévio ou substituído por um passeio alternativo. Islas Eo-
lias - Em caso de condições climáticas adversas, o passeio 
poderá ser cancelado sem aviso prévio ou substituído por 
um passeio alternativo.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou 
noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais 
no final deste documento.

 MASTER GROUP - 137



DIA 1 · SEX
ROMA

Chegada ao aeroporto e translado para o 
hotel em Roma e acomodação em quar-
tos reservados. À noite, reunião com o 
líder do tour.

DIA 2 · SÁB
ROMA

Café da manhã no hotel e saída para ini-
ciar a visita panorâmica a Roma e admi-
rar os magníficos monumentos que são 
símbolos da Roma clássica: o Coliseu, 
o Circus Maximus, o Monte Palatino e 
os Banhos de Caracalla. Uma visita às 
basílicas mais representativas da Roma 
cristã é obrigatória: Basílica de San 
Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in 
Laterano, Santa Maria Maggiore e San 
Pietro. Continue ao longo do Lungote-
vere, de onde você admirará o Castel 
Sant’Angelo e L’Ara Pacis e finalmente 
cruzará a magnífica Villa Borghese de 
ônibus e a elegante Via Veneto, rua das 
estrelas de Hollywood, os elegantes ho-
téis e bares da cidade. Durante o passeio 
haverá uma parada para caminhar até o 
Campidoglio com uma vista panorâmi-
ca do Fórum Romano e da magnífica 
Piazza Venezia.

Haverá também uma parada na Praça 
San Pedro, onde será possível continuar 
as atividades com uma visita opcional 
aos Museus do Vaticano. Tempo livre e 
retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e Capela
Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados 
entre os mais importantes do mundo, 
e a Capela Sistina, sede do Conclave, 
magistralmente pintada a fresco por 
Miguel Ângelo Buonarroti. Uma visita 
que o levará entre as mais altas pressões 
artísticas de todos os tempos, onde a 
Beleza e a Fé se encontram em uma 
combinação única. Um compromisso 
absolutamente imperdí-vel em Roma.

DIA 3 · DOM
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, um 
agradável passeio por dois bairros an-
tigos e pitorescos de Roma: o Gueto 
Judaico, onde a comunidade judaica 
romana foi relegada no século XVI e 
onde ainda vive a comunidade judaica 
mais antiga da Europa e o Trastevere, 
o famoso bairro artístico e lar da bela 

igreja de Santa María em Trastevere. 
Rico em história e tradições, dividido 
pelo rio Tibre e a Ilha Tiberina, a visita 
guiada destes dois distritos o aproxi-
mará da mais autêntica tradição roma-
na, permitindo que você mergulhe em 
uma atmosfera sugestiva e intrigante 
moldada por anedotas e histórias ani-
madas. Durante o passeio será possível 
almoçar em um dos muitos restauran-
tes da região. Tempo livre e retorno ao 
hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao mo-
nu-mento mais marcante e impressio-
nante da antiguidade, seguido de uma 
visita à área arqueológica do Fórum 
Romano, o Fórum é, juntamente com o 
Coliseu, um símbolo da capital da Itá-
lia! Ele nos mostra ainda hoje a majes-
tade dos edifícios do Império Romano.

DIA 4 · SEG 
ROMA - NÁPOLES

Café da manhã no hotel e saída para 
a região da Campânia. Chegada a Ná-
poles e dia dedicado à descoberta da 
capital da Campânia, uma cidade rica 
em beleza, história, paisagens e contra-
dições. A visita concentra-se no coração  
pulsante  do  centro  histórico, entre os 
monumentos absolutamente imperdi-
véis da Galleria Umberto I, Teatro San 
Carlo e Palazzo Reale localizada na 
majestosa Piazza del Plebiscito, um dos 
lugares mais emblemáticos da cidade. 
Durante a visita, almoço com pizza na-
politana, declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Translado para o hotel e 
tempo livre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

A colina Posillipo entre mar, 
arte, historia e naturaza.
Posillipo, uma das áreas mais elegantes 
e prestigiadas da cidade, um bairro fasci-
nante, dividido entre as colinas e o mar, 
onde se pode admirar toda a poesia e bele-
za de um lugar histórico e evocativo como 
Nápoles, suas ruas, seus monumentos e 
sua baía de tirar o fôlego. O bairro está 
cheio de vistas e pontos panorâmicos de 
onde se pode admirar a baía e a cidade.
.
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DIA 5 ·  TER 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Café da manhã no hotel e partida para Paestum, 
um sítio arqueológico extremamente importante, 
reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade. Além de seu valor cultural, a impor-
tância do Paestum está ligada ao excelente esta-
do de preservação de seus bens. Seus magníficos 
templos dóricos são uma maravilha para contem-
plar, não apenas para os amantes da antiguidade. 
O templo de Hera, o templo de Netuno, o templo 
de Atena, uma caminhada através do antigo fórum 
até o anfiteatro: estas são apenas algumas das es-
truturas que chamarão sua atenção para o esplen-
dor de uma era antiga. Continuação da descoberta 
de Salerno, uma magnífica cidade litorânea situa-
da entre as belezas de Cilento e as maravilhas da 
Costa Amalfitana. Visita ao centro histórico, um 
dos mais bem conservados da Itália, com numero-
sas igrejas e edifícios históricos, a famosa Via dei 
Mercanti, estrada histórica de Salerno, para termi-
nar a caminhada ao longo do passeio de Salerno, 
de suas agradáveis avenidas é possível ver desde a 
Costa de Amalfi até o Cilento. Antes de retornar a 
Nápoles, uma breve visita a Vietri sul Mare, uma 
das 13 pérolas da Costa Amalfitana, conhecida em 
todo o mundo por suas encantadoras cerâmicas ar-
tísticas. Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 6 ·  QUA 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

 Café da manhã no hotel e saída para a Costa de 
Amalfi. Chegada e visita de Amalfi, esplêndida ci-
dade que dá seu nome a toda a costa e famosa por 
ser uma das antigas repúblicas marítimas. Visita à 
famosa Catedral, dedicada a Sant’Andrea e fruto 
da união de duas basílicas vizinhas, e passeio pelas 
ruas do centro entre as lojas de souvenirs. Conti-
nuação a Sorrento elogiado pelos poetas, celebra-
do em canções e na bela terra das sereias, cheio de 
igrejas, edifícios históricos, pontos panorâmicos 
surpreendentes e vielas características com peque-
nas lojas e lojas de artesanato. À tarde, voltar para o 
hotel em Nápoles. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

 Vomero: O bairro mais vanguardista 
da cidade ou Mergellina: Descobrindo 
o conhecido distrito de Nápoles
Vomero: um passeio para descobrir o bairro da 
moda de Nápoles, que oferece uma variedade de 
atividades intrigantes e inclusivas para mantê-lo en-
tretido. A primeira coisa que os visitantes notarão ao 
caminhar pela Vomero é a vista. Como a geografia 
da área é bastante montanhosa, as vistas de Nápoles, 
do Golfo de Nápoles e do histórico Vesúvio na dis-
tância são capturadas em detalhes. Seja em um dia 
claro ou ao entardecer, a vista dos edifícios históri-
cos e novos deixará a todos admirados.
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Mergellina - é um esplêndido e belo bairro, um uma 
das mais belas áreas a serem visitadas no territó-
rio de Nápoles. É um bairro cheio de magníficas 
atrações, ideal para um dia maravilhoso de relaxa-
mento e cultura. A presença do mar faz com que seja 
encantador caminhar ao longo do caminho costeiro 
e admirar a bela paisagem. Mergellina é o rosto de 
Nápoles, a cor do cartão postal, o azul que se es-
tende ao longo da costa e que todos invejam, mas 
acima de tudo, é a memória que todo turista leva 
consigo quando volta para casa.

DIA 7 ·  QUI
NÁPOLES - CAPRI

  Após o café da manhã no hotel, traslado ao porto 
para embarcar e partir para Capri, a ilha mais famo-
sa do arquipélago da Campânia. Situada ao largo da 
península de Sorrento, no Golfo de Nápoles, Capri 
é sem dúvida a ilha mais famosa prestando-se fre-
quentemente para ser o cenário de filmes ou cam-
panhas publicitárias. Ela tem encantado e seduzido 
imperadores, artistas e personalidades do show bu-
siness por séculos e seu encanto ainda atrai milhares 
de turistas a cada ano. Sob um sol quase o ano intei-
ro, visitar a ilha de Capri oferece acesso a tesouros 
de tirar o fôlego: enseadas secretas, becos anima-
dos, penhascos e montanhas com vistas de tirar o 
fôlego. Durante a visita, intervalo para almoço em 
um dos restaurantes típicos da ilha. Retorno ao hotel 
no final da tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

   * Viagem opcional de barco e visita à Gruta Azul.
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DIA 8 ·  SEX
NÁPOLES - POMPEYA
Café da manhã no hotel, partida para Pompéia e vi-
sita às escavações arqueológicas que trouxeram de 
volta os restos da antiga Pompéia, enterrados sob 
uma camada de cinzas e lapilli durante a erupção 
do Vesúvio em 79 junto com Herculano, Stabia e 
Oplonti. Retorno ao hotel à tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
con degustación de vinos.
Partida para o Vesúvio, uma experiência única e 
diferente para vivenciar a natureza e apreciar um 
dos destinos mais populares do mundo. Subindo a 
montanha para descobrir o aspecto natural e geo-
morfológico do “Gigante Adormecido”, você pode 
admirar o panorama que se estende sobre o Golfo de 
Nápoles. Após a visita, transferência para um vinhe-
do ao pé do vulcão para uma degustação de vinhos 
marinados com as especialidades típicas.

DIA 9 · SAB
NAPOLES - ZONA DE 
TROPEA

Café da manhã no hotel, translado para a estação 
central e saída de trem para a Calábria. Translado 
para o hotel na área de Tropea. Alojamento.
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DIA 10 · DOM
ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA
Após o café da manhã, visite Pizzo Calabro, uma 
pacata vila situada numa colina com vista para o 
Mar Tirreno. Penhascos imponentes criam um ce-
nário idílico, enquanto o castelo aragonês e as igre-
jas medievais contam a cultura e a história local. 
Passeie pelo centro histórico e experimente o famo-
so sorvete “Tartufo di Pizzo”. Em seguida, transfe-
rir para Tropea “a Cidade do Mar Turquesa”, com 
suas praias brancas intercaladas por penhascos, os 
antigos palácios nobres com seus majestosos portais 
com vista para o mar. Visita de sua animada e colo-
rida cidade antiga repleta de artes e ofícios locais e 
retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Apericena ao pôr-do-sol na adega
Um evento único de degustação de vinhos ao pôr-
do-sol, que permite entrar em contato com uma em-
presa dedicada ao cultivo da videira. Os vinhos são 
feitos usando técnicas orgânicas e são colhidos à 
mão de acordo com uma filosofia baseada no gran-
de respeito pela terra e pelos ciclos naturais da vida. 
Será uma experiência real encontrar-se no meio de 
um vinhedo, e após a visita guiada, jantar com os 
vinhos da vinícola e degustar algo de um rico buffet 
de produtos típicos da região, completamente casei-
ro, em um ambiente familiar e com uma vista des-
lumbrante sobre o mar e o Stromboli ao pôr-do-sol.

DIA 11 · SEG
ZONA DE TROPEA - ILHAS EÓLIAS
Café da manhã no hotel. Partida para descobrir as 
Ilhas Eólias. Beleza selvagem, natureza intocada, at-
mosferas autênticas fazem deste arquipélago, um dos 
mais belos do Mediterrâneo, um destino turístico fas-
cinante. Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 12 · TER
ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALABRIA
Café da manhã e saída do hotel em direção a Scilla 
com o famoso Castello Ruffo, uma fortificação com 
origens misteriosas que domina a pequena cidade 
e garante uma vista de tirar o fôlego, as igrejas e 
as muitas obras valiosas que caracterizam o centro 
histórico e Chianalea, a parte mais antiga e suges-
tiva de Scilla. Um lugar mágico com restaurantes 
em palafitas, barcos que podem ser vistos de todas 
as vielas e casas de pescadores tocadas por águas 
cristalinas. Almoço em um restaurante local onde 
será possível degustar a cozinha calabresa. Final-
mente, translado a Reggio Calabria para admirar 
os famosos Riace Bronzes e outros tesouros preser-
vados no Museu Nacional de Arqueologia, um dos 
mais representativos museus da Magna Graecia na 
Calábria, o Lungomare Falcomatà, um dos mais be-
los calçadões da Itália, com Villa Genoese Zerbi e 
as gigantescas estátuas de Rabarama. Depois há o 
Duomo, o Castelo e as ruas comerciais. Após a visi-
ta, translado para o hotel. Alojamento.
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DIA 13 · QUA
REGGIO CALÁBRIA

Após o café da manhã no hotel, tempo livre.

EXCURSÃO OPCIONAL

Taormina, a cidade mais bela de Sicilia
Café da manhã no hotel e saída para Taormina, a 
esplêndida cidade siciliana, um lugar de grande 
charme e beleza, famoso por seu teatro greco-roma-
no, suas ruas medievais, suas vistas deslumbrantes, 
suas praias maravilhosas e sua excelente gastro-
nomia. Caminhe pelas principais ruas da cidade, 
cheias de lojas, até a magnífica Praça da Catedral, 
onde você pode desfrutar de um bom sorvete em 
frente à espetacular baía. Tempo livre e, à tarde, re-
torno à Calábria.

DIA 14 · QUI
REGGIO CALÁBRIA - VILLA 
ROMANA DE CASIGNANA - 
GERACE - STILO - 
CATANZARO LIDO

Café da manhã no hotel. O dia começa com uma 
visita à Villa Romana de Casignana, a maior 
coleção de mosaicos da era romana no sul da 
Itália, depois dos sicilianos na Piazza Armeri-
na. Em seguida, visite Gerace, uma das cida-
des mais aristocráticas da Calábria e uma das 
mais belas aldeias da região, com a imponente 
catedral, um dos maiores edifícios normandos 
da Calábria, e a vila histórica com suas lojas 
de artesanato característico. Durante a visita 
haverá uma pausa para provar a bergamota, um 
produto típico da região. Continuação para Sti-
lo, uma cidade histórica e misteriosa, uma das 
mais interessantes e visitadas cidades da Calá-
bria por sua arte e sua cultura milenar. Pátios, 
igrejas, jardins, edifícios históricos se sucedem 
no centro da cidade e permanecem protegidos 
pelas muralhas e portões medievais circundan-
tes, tornando-o um dos lugares imperdíveis da 
Calábria. Um dos lugares mais atraentes do lu-
gar é sem dúvida a obra-prima da arte bizantina 
da Cattolica, uma igreja bizantina do século X 
erguida em posição panorâmica e representando 
uma maravilha arquitetônica de grande impac-
to. À tarde, translado para o hotel em Catanzaro 
Lido. Alojamento.
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DIA 15 ·  SEX
CATANZARO LIDO - SANTA SEVERINA - 
LE CASTELLA - LAMEZIA TERME

Café da manhã e partida para Santa Severina, uma das mais be-
las e evocativas vilas da Calábria, situada sobre um penhasco. 
A encantadora vila de Santa Severina tem uma história milenar 
e é uma concentração única de bens artísticos, monumentais e 
culturais. Em seguida, partida para Le Castella para visitar o fa-
moso Castelo Aragonês, uma fortaleza construída no século XV 
sobre uma ilhota no meio do mar, ligada ao continente por uma 
fina faixa de terra. Translado para o hotel em Lamezia Terme. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Excursão de barco entre belezas naturais, 
históricas e arqueológicas, com aperitivo
O barco o levará a passear entre as maravilhas da Costa dei Sa-
raceni, entre Le Castella e Isola Capo Rizzuto, admirando nau-
frágios, banhos de sol e de mar, divertindo-se em companhia e 
degustando as iguarias típicas da culinária e do vinho calabresa. 
Seu coração e sua alma serão levados por esta terra fantástica e 
hospitaleira.

DIA 16 ·  SÁB
LAMEZIA TERME - 
REGRESSO OPCIONAL DE TREM A ROMA

Café da manhã no hotel e translado para o aeroporto/estação. 
Fim dos serviços.
* Retorno opcional por trem de alta velocidade a Roma. Fim dos 
serviços.

ROMA

TROPEA

ISLAS EOLIAS

SCILLA

PIZZO CALABRO

LAMEZIA TERME

NÁPOLES
POMPEYA

SALERNOAMALFI
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SUBLIME
CAMPÂNIA,
CALÁBRIA
& SICILIA
SEX - QUA (SBC1-CA-SIC)

20 DIAS / 19 NOITES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 

CAPRI - POMPEIA - PIZZO CALABRO - TRO-
PEA ILHAS EÓLIAS - SCILLA - REGGIO 

CALABRIA TAORMINA - SIRACUSA - NOTO 
- RAGUSA MODICA - PIAZZA ARMERINA - 
AGRIGENTO PALERMO - TRAPANI - ERICE 

- MONREALE CEFALÚ – CATÂNIA

SAÍDAS:

MAIO: 19
JUNHO: 30
AGOSTO: 18
SETEMBRO: 15

EUR 4.395
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 4.380.- 
Taxa INDIVIDUAL: € 1.275.-
Taxa HB: € 896.-
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CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone ou similar

NÁPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar ou similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort ou similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu ou similar

CATÂNIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel ou similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel ou similar

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 19 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café da manhã;
• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluso;
• Traslado privado de chegada e saída;
• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;
•    Visitas guiadas con guia local autorizado em espanhol: Roma - Nápoles - Paestum - 
Amalfi - Capri - Pompeia - Pizzo Calabro - Tropea - Ilhas Eólias - Scilla - Reggio Cala- 
bria - Taormina - Siracusa - Noto - Ragusa - Piazza Armerina - Agrigento - Palermo 
- Erice - Trapani - Monreale
• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;
• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a Catedral de Sant’Andrea em Amalfi; 
excavações arqueológicas de Pompeia; Castillo Murat en Pizzo; Igreja de Piedi- grotta; 
Igreja de Santa Maria dell’Isola em Tropea; o Museu Arqueológico Nacional de Reggio 
Calábria; Teatro Antigo de Taormina; Vila Romana del Casale em Piazza Armerina; 
Vale dos Templos em Agrigento; Catedral de Monreale.
• Almoço de pizza napolitana em Nápoles com bebidas inclusas Almoço em Capri con 
bebidas inclusas
• Balsa Napoles / Capri / Napoles.
• Degustação do famoso sorvete “Tartufo di Pizzo”;
• Almoço para degustar a czinha calabresa em Scilla com bebidas inclusas;
• Trem Napoles / Lamezia Terme;
• Degustação da “Genovese”, uma sobremesa típica de Erice.
• Translado de ônibus na Ilha de Capri
• Translado de barco nas Ilhas Eólias

• Voos de/para a Itália;
• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
Do início do tour;
• Taxa Municipal;
• Bebidas durante as refeições, exceto quando expres-samente 
indicado em “O preço inclui”
• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza 
pessoal;
• Excursões opcionais;
• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solici-
tação);
• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e 
no detalhe “Preço inclui”.

*IMPORTANTE: Capri - Em caso de condições climáticas 
adversas, o passeio poderá ser cancelado sem aviso pré-
vio ou substituído por um passeio alternativo.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou 
noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais 
no final deste documento.
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DIA 1 · SEX
ROMA

Chegada ao aeroporto e transferência 
para o hotel em Roma e acomodação 
em quartos reservados. À noite, reunião 
com o líder do tour.

DIA 2 · SÁB
ROMA

Café da manhã no hotel e saída para ini-
ciar a visita panorâmica a Roma e admi-
rar os magníficos monumentos que são 
símbolos da Roma clássica: o Coliseu, 
o Circus Maximus, o Monte Palatino e 
os Banhos de Caracalla. Uma visita às 
basílicas mais representativas da Roma 
cristã é obrigatória: Basílica de San 
Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in 
Laterano, Santa Maria Maggiore e San 
Pietro. Continue ao longo do Lungote-
vere, de onde você admirará o Castel 
Sant’Angelo e L’Ara Pacis e finalmente 
cruzará a magnífica Villa Borghese de 
ônibus e a elegante Via Veneto, rua das 
estrelas de Hollywood, os elegantes ho-
téis e bares da cidade. Durante a visita, 
haverá uma parada para caminhar até 
o Campidoglio com uma vista panorâ-
mica do Fórum Romano e da magnífica 
Piazza Venezia.

Haverá também uma parada na Praça 
San Pedro, onde será possível continuar 
as atividades com uma visita opcional 
aos Museus do Vaticano. Tempo livre e 
retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Museus Vaticanos e 
Capela Sistina
Os Museus do Vaticano, considerados 
entre os mais importantes do mundo, e 
a Capela Sistina, sede do Conclave, ma-
gistralmente pintada a fresco por Mi-
guel Ângelo Buonarroti. Uma visita que 
o levará entre as mais altas expressões 
de arte de todos os tempos, onde Beleza 
e Fé se encontram em uma combinação 
única. Um compromisso absolutamente 
imperdível em Roma.
.

DIA 3 · DOM
ROMA 

Após o café da manhã no hotel, um agra-
dável passeio por dois bairros antigos e 
pitorescos de Roma: o Gueto Judaico, 
onde a comunidade judaica romana foi 
relegada no século 16 e onde ainda vive 
a maior comunidade judaica da Europa, 
e Trastevere, o famoso bairro artístico 

e lar da bela igreja de Santa Maria em 
Trastevere. Rico em história e tradições, 
dividido pelo rio Tibre e a Ilha Tiberi-
na, a visita guiada a esses dois bairros 
o aproximará da mais autêntica tradição 
romana, permitindo que você mergulhe 
em uma atmosfera sugestiva e intrigan-
te moldada por anedotas e histórias ani-
madas. Durante o passeio será possível 
almoçar em um dos muitos restaurantes 
da região. Tempo livre e retorno ao ho-
tel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Coliseu e Fórum Romano
Entrada com visita guiada ao monu-
mento mais marcante e impressionante 
da antiguidade, seguido de uma visita à 
área arqueológica do Fórum Romano. 
O Fórum é, juntamente com o Coliseu, 
um símbolo da capital da Itália! Ele nos 
mostra ainda hoje a majestade dos edi-
fícios do Império Romano.

DIA 4 · SEG 
ROMA - NÁPOLES

Café da manhã no hotel e saída para 
a região da Campânia. Chegada a Ná-
poles e dia dedicado à descoberta da 

capital da Campânia, uma cidade rica 
em beleza, história, paisagens e contra-
dições. A visita concentra-se no coração 
pulsante do centro histórico, entre os 
monumentos absolutamente imperdí-
veis a Galleria Umberto I, o Teatro San 
Carlo e o Palazzo Reale localizado na 
majestosa Piazza del Plebiscito, um dos 
lugares mais emblemáticos da cidade. 
Durante a visita, almoço com pizza na-
politana, declarada Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Translado para o hotel e 
tempo livre. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

A colina Posillipo entre mar, 
arte, história e natureza
Posillipo, uma das áreas mais elegan-
tes e prestigiadas da cidade, um bairro 
fascinante, dividido entre as colinas e o 
mar, onde se pode admirar toda a poesia 
e beleza de um lugar histórico e evo-
cativo como Nápoles, suas ruas, seus 
monumentos e sua impressionante baía. 
O bairro está cheio de vistas e pontos 
panorâmicos de onde se pode admirar a 
baía e a cidade.
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DIA 5 · TER 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL 
MARE

 Café da manhã no hotel e saída para 
Paestum, um sítio arqueológico extre-
mamente importante, reconhecido pela 
UNESCO como Patrimônio da Huma-
nidade. Além de seu valor cultural, a 
importância do Paestum está ligada 
ao excelente estado de preservação de 
seus bens. Seus magníficos templos 
dóricos são uma maravilha para con-
templar, não apenas para os amantes 
da antiguidade. O templo de Hera, o 
templo de Netuno, o templo de Ate-
na, uma caminhada através do antigo 
fórum até o anfiteatro: estas são apenas 
algumas das estruturas que chamarão 
sua atenção para o esplendor de uma 
era antiga. Continuação para Salerno, 
uma magnífica cidade litorânea situa-
da entre as belezas de Cilento e as ma-
ravilhas da Costa Amalfitana. Visita 
ao centro histórico, um dos mais bem 
conservados da Itália, com numerosas 
igrejas e edifícios históricos, a famosa 
Via dei Mercanti, a rua histórica de Sa-
lerno, terminando com uma caminhada 
ao longo do passeio marítimo de Sa-

lerno, desde suas agravéis avenidas é 
possível ver desde a Costa Amalfitana 
até Cilento. Antes de vol tar a Nápo-
les, uma breve visita a Vietri sul Mare, 
uma das 13 pérolas da Costa Amalfi-
tana, conhecida em todo o mundo por 
suas encantadoras cerâmicas artísticas. 
Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 6 · QUA 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Café da manhã no hotel e saída para 
a Costa de Amalfitana. Chegada e vi-
sita de Amalfi, esplêndida cidade que 
dá seu nome a toda a costa e famosa 
por ser uma das antigas repúblicas ma-
rítimas. Visita à famosa Catedral, de-
dicada a Sant’Andrea e fruto da união 
de duas basílicas vizinhas, e passeio 
pelas ruas do centro entre as lojas de 
souvenirs. Continuação para Sorren-
to, elogiado pelos poetas, celebrado 
em canções e na bela terra das sereias, 
cheio de igrejas, edifícios históricos, 
pontos panorâmicos surpreendentes e 
vielas características com pequenas lo-
jas e lojas de artesanato. À tarde, voltar 
para o hotel em Nápoles. Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL

Vomero: O barrio mais 
vanguardista da cidade ou 
Mergellina: Descobrindo o 
conhecido distrito de Nápoles
Vomero: uma caminhada para descobrir o 
bairro da moda de Nápoles, que oferece uma 
variedade de atividades intrigantes e inclu-
sivas para mantê-lo entretido. A primeira 
coisa que os visitantes notarão ao caminhar 
pela Vomero é a vista. Como a geografia da 
área é bastante montanhosa, as vistas de Ná-
poles, do Golfo de Nápoles e do histórico 
Vesúvio ao longe são capturadas em detal-
hes. Seja em um dia claro ou ao entardecer, a 
vista dos edifícios históricos e novos deixará 
a todos admirados.

Mergellina - é um esplêndido e belo bairro, 
uma das mais belas áreas a serem visitadas 
no território de Nápoles. É um distrito cheio 
de magníficas atrações, ideal para um dia 
maravilhoso de relaxamento e cultura. A 
presença do mar faz com que seja encanta-
dor caminhar ao longo do caminho costeiro 
e admirar a bela paisagem. Mergellina é o 
rosto de Nápoles, a cor do cartão postal, o 
azul que se estende ao longo da costa e que 
todos invejam, mas acima de tudo, é a me-
mória que todo turista leva consigo quando 
volta para casa.

DIA 7 · QUI
NÁPOLES - CAPRI

Após o café da manhã no hotel, trans-
lado ao porto para embarque e partida 
para Capri, a ilha mais famosa do arqui-
pélago da Campânia. Situada ao largo 
da península de Sorrento, no Golfo de 
Nápoles, Capri é sem dúvida a ilha mais 
famosa, muitas vezes se prestando a 
ser o cenário  dos filmes ou campanhas 
publicitárias. Há séculos, ela encanta e 
seduz imperadores, artistas e personali-
dades do show business e seu encanto 
ainda atrai milhares de turistas a cada 
ano. Sob um sol quase o ano inteiro, 
uma visita à ilha de Capri oferece aces-
so a tesouros de tirar o fôlego: enseadas 
secretas, vielas animadas, penhascos e 
montanhas com vistas de tirar o fôlego. 
Durante a visita, intervalo para almoço 
em um dos restaurantes típicos da ilha. 
Retorno ao hotel no final da tarde. Alo-
jamento.

* Viagem opcional de barco e visita à 
Gruta Azul.
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DIA 8 ·  SEX
NÁPOLES - POMPEYA

Café da manhã no hotel, partida para 
Pompéia e visita às escavações arqueo-
lógicas que trouxeram de volta os res-
tos da antiga Pompéia, enterrados sob 
uma camada de cinzas e lapilli durante 
a erupção do Vesúvio em 79 junto com 
Herculano, Stabia e Oplonti. Retorno ao 
hotel à tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
com degustação de vinhos 
Saída para o Vesúvio, uma experiência 
única e diferente para vivenciar a natu-
reza e apreciar um dos destinos mais po-
pulares do mundo. Subindo a montanha 
para descobrir o aspecto natural e geo-
morfológico do “Gigante Adormecido”, 
você pode admirar o panorama que se 
estende sobre o Golfo de Nápoles. Após 
a visita, translado para um vinhedo ao 
pé do vulcão para uma degustação de 
vinhos marinados com as especialida-
des típicas.
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DIA 9 · SÁB
NÁPOLES - ZONA DE 
TROPEA

Café da manhã no hotel, translado 
para a estação central e partida de 
trem para a Calábria. Chegada em 
Lamezia Terme e translado para o 
hotel na área de Tropea. Alojamento.

DIA 10 · DOM
ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA
Após o café da manhã, visite Pizzo Cala-
bro, uma pacata vila situada em uma co-
lina com vista para o Mar Tirreno. Pen-
hascos imponentes criam um cenário 
idílico, enquanto o castelo aragonês e 
as igrejas do período medieval contam 
a cultura e história local. Passeio pelo 
seu centro histórico su centro histórico 
e degustação do famoso sorvete “Tartu-
fo di Pizzo”. Em seguida, transferir-se 
para Tropea “a Cidade do Mar Turque-
sa”, com suas praias brancas forradas de 
falésias, os antigos palácios nobres com 
seus majestosos portais com vista para 
o mar. Visitar sua animada e colorida ci-
dade antiga repleta de arte e artesanato 
locais e retornar ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Apericena ao pôr-
do-sol na adega
Uma data única para degustação de 
vinhos ao pôr-do-sol, o que lhe permi-
te entrar em contato com uma empresa 
dedicada ao cultivo da videira. Os vin-
hos são elaborados utilizando técnicas 
orgânicas e de colheita manual de acor-
do com uma filosofia baseada no grande 
respeito à terra e aos ciclos naturais  da  
vida. Será  uma  autentica experiência 
encontrar-se  em  meio  de um vinhe-
do, e após a visita guiada, jantar com 
os vinhos da vinícola e um delicioso 
buffet de produtos típicos da região, em 
um ambiente familiar e com uma vista 
deslumbrante sobre o mar e o Stromboli 
ao pôr-do-sol.

DIA 11 · SEG
ZONA DE TROPEA - 
ISLAS EOLIAS

Café da manhã no hotel. Saída para des-
cobrir as Ilhas Eólias. Beleza selvagem, 
natureza intocada, atmos-feras autênti-
cas fazem deste arquipé-lago, um dos 
mais belos do Mediter-râneo, um des-
tino turístico fascinante. Retorno ao ho-
tel. Alojamento.

DIA 12 · TER
ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALÁBRIA

Café da manhã e saída do hotel em di-
reção a Scilla com o famoso Castello 
Ruffo, uma fortificação com origens 
misteriosas que domina a pequena 
cidade e garante uma vista de tirar o 
fôlego, as igrejas e as muitas e valio-
sas obras de arte que caracterizam o 
centro tiga e sugestivo de Scilla. Um 
lugar mágico com restaurantes em pa-
lafitas, barcos que podem ser vislum-
brados de todas as vielas e casas de 
pescadores negligenciadas por águas 
cristalinas. Almoço em um restauran-
te local onde será possível degustar a 
cozinha calabresa. Finalmente, trans-
lado para Reggio Calabria para admi-
rar os famoso Bronces de Riace e os 
demais tesouros conservados no Mu-
seu Arqueológico Nacional, um dos 
mais representativos museus da Mag-
na Grecia na Calábria, o Lungomare 
Falcomatà, um dos mais belos calça-
dões da Itália, com Villa Genoese Zer-
bi e as gigantescas estátuas de Raba-
rama. Depois há o Duomo, o Castelo 
e as ruas comerciais. Após a visita, 
translado para o hotel. Alojamento.
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DIA 13 ·  QUA
REGGIO CALABRIA - 
TAORMINA -  CATÂNIA

Após o café da manhã no hotel, saída para a re-
gião da Sicília. Depois de atravessar o Estreito de 
Messina, continuação para Taormina, a esplêndi-
da cidade siciliana, um lugar de grande encanto e 
beleza, famoso por seu teatro greco-romano, suas 
ruas medievais, suas vistas deslumbrantes, suas 
praias maravilhosas e sua excelente gastronomia. 
Caminhe pelas principais ruas da cidade, cheias de  
lojas, para a magnífica Praça da Catedral, aonde se 
, poderá desfrutar de um bom sorvete em frente à 
espetacular baía. Tempo livre e translado para o ho-
tel. Alojamento.

DIA 14 ·  QUI
CATÂNIA - SIRACUSA - NOTO - 
RAGUSA

 Pela manhã, após o café da manhã, saída para Sira-
cusa, uma das mais belas cidades da Sicília, com sua 
característica pedra branca cobrindo ruas e edifícios 
antigos, suas praias de areia fina, com o Parque Ar-
queológico de Neápolis repleto de monumentos, de 

diferentes épocas históricas. Uma visita obrigatória 
à ilha de Ortigia, o coração da esplêndida Siracuse, 
uma área rica em nascentes de água doce e séculos de 
história. Então, a bela cidade de Noto, mais conhecida 
como a “capital do barroco” e amada por visitantes 
de todo o mundo, Noto oferece atrações incríveis. 
Arte, história, cultura e incrível beleza se unem para 
criar suas ruas mais escondidas, imponentes palácios 
e praças maravilhosas. Finalmente, translado para o 
hotel em Ragusa. Alojamento.

DIA 15 ·  SEX
RAGUSA - MODICA

 Café da manhã e visita de Ragusa Ibla, antigo centro 
histórico, famoso em todo o mundo por suas mais de 
cinquenta igrejas e numerosos palácios, testemunho 
da mais alta expressão do barroco na Sicília. Situada 
em uma colina, a pequena aldeia de Ibla domina o 
vale ao redor, com suas pequenas casas e ruas domi-
nadas pela majestosa Catedral de San Giorgio. Trans-
lado para a vizinha Modica, uma cidade encantadora 
desde a história antiga. Além da história e da cultura, 
a cidade é rica em outras belezas e tradições naturais e 
gastronômicas que a tornam um destino maravilhoso. 
Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 16 ·  SÁB
RAGUSA - PIAZZA ARMERINA 
AGRIGENTO - PALERMO

 Após o café da manhã, saída para a Piazza Armeri-
na, famosa pela bela Villa Romana del Casale, uma 
espantosa villa rica em mosaicos do senador roma-
no Massimiliano Erculeo, colega de Diocleciano na 
gestão dos assuntos romanos. O que fascina particu-
larmente os visitantes são os belos mosaicos colori-
dos no chão, presentes em todos os quartos da vila 
romana, de  tal riqueza e  variedade  que  não  há 
comparação no mundo. Continuação para Agrigento 
e visitar o Vale dos Templos, um lugar verdadeira-
mente inesquecível. A área inclui os restos helenís-
ticos da antiga Akragas e é caracterizada por seu ex-
cepcional estado de conservação. Graças a seus mais 
de 1.300 hectares, ganhou o título de maior parque 
arqueológico do mundo. Após a visita, traslado e 
alojamento no hotel em Palermo.
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PIZZO CALABRO

POMPEYA

ROMA

NÁPOLES

SALERNO

CATANIA

PALERMOTRAPANI

SIRACUSA

AGRIGENTO

TROPEA

DIA 17 · DOM
PALERMO

Café da manhã no hotel e depois visita à cida-
de de Palermo, a capital siciliana, uma cidade 
que testemunha sua história milenar com seus 
edifícios históricos, igrejas, palácios, praças e 
mercados que ainda hoje são a base da vida co-
tidiana dos palermitanos. Tempo livre e retorno 
ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Mondello, pérola siciliana
À tarde, visita de Mondello, uma vila a um pas-
so da capital siciliana, com uma magnífica praia 
de areia branca considerada uma das mais belas 
e evocativas de Palermo. A área é famosa não 
apenas pela praia, mas também por suas muitas 
vilas Art Nouveau, conhecidas como a melhor 
expressão do Art Nouveau na Itália, e pelos lo-
cais de interesse histórico.

DIA 18 · SEG
PALERMO - ERICE - 
TRAPANI

Após o café da manhã, saída e visita de Erice, 
uma esplêndida cidade medieval situada em uma 
montanha com vista para a costa, oferecendo os 
pores-do-sol mais românticos da ilha. A Catedral 
de Erice e o Castelo de Vênus são os monumen-
tos mais emblemáticos da aldeia.Durante a visita 

você não pode perder a degustação do “Genove-
se”, uma sobremesa típica de Erice. Depois visita 
de Trapani, seu centro histórico com o Palazzo 
Senatorio e a Porta Oscura, que marca a fronteira 
entre a cidade original e a parte construída após a 
expansão aragonesa, até a Torre Ligny, uma for-
taleza do século XVII que mais tarde assumiu o 
papel de farol e agora abriga o museu da pré-his-
tória. Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 19 · TER
PALERMO - MONREALE - CEFALÚ 
- CATÂNIA

Café da manhã no hotel. Partida e visita de Mon-
reale, a cidade normanda, e visita da Catedral, um 
dos mais belos templos do mundo, que depois de 
Hagia Sophia em Istambul (Constantinopla) repre-
senta o maior mosaico bizantino do mundo. Con-
tinuação para Cefalù, um dos mais belos vilarejos 
da Itália. Visita ao centro histórico com suas típi-
cas ruas medievais. Particularmente característica 
é a vila costeira com as casas antigas de frente para 
o mar. Finalmente chegada  a Catânia e alojamento 
no hotel.

DIA 20 · QUA
PALERMO - MONREALE - CEFALÚ 
- CATÂNIA

Café da manhã no hotel. Translado para o aero-
porto/estação. Fim dos serviços.

 MASTER GROUP - 157



158 - MASTER GROUP



 MASTER GROUP - 159



sublime
puglia

QUI - QUI  (SB-PU1)

8 DIAS / 7 NOITES

NÁPOLES - ANDRIA - BARI POLIGNANO A 
MARE - ALBEROBELLO MONOPOLI - LOCO-

ROTONDO - LECCE OSTUNI - BARI MATERA

SAÍDAS:

ABRIL: 20 - 27
MAIO: 4 - 18 - 25
JUNHO: 8 - 15 - 29
JULHO: 13 - 21
AGOSTO: 24
SETEMBRO: 14 - 21
OUTUBRO: 12 - 19
NOVEMBRO: 16

EUR 1.610
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.595.-
Taxa INDIVIDUAL: € 390.-
Taxa HB: € 330.-
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Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 07 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados 
com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluso;

•  Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas con guía local autorizado em espanhol: Andria - 
Alberobello - Locorotondo - Lecce - Ostuni - Matera

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Castelo do Monte em Andria; Trullo Sovrano em 
Alberobello; Catedral e cripta em Lecce; Basílica de Santa Croce 
em Lecce.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar ou similar

BARI iH Hotels Bari Oriente / Parco dei Principi ou similar

LECCE Grand Hotel di Lecce / 8PIUHOTEL ou similar
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DIA 1 · QUI
NÁPOLES

Chegada ao aeroporto e translado para o hotel em Ná-
poles e acomodação em quartos reservados. À noite, 
reunião com o líder do tour.

DIA 2 · SEX
NÁPOLES - ANDRIA - BARI 

Café da manhã no hotel, saída para a região de Pu-
glia. Antes de chegar a Bari, visita a Castelo do Monte 
di Andria, um lugar de segredos e magia, um antigo 
edifício do século XIII construído pelo Imperador 
do Sacro Império Romano, Frederico II, assim como 
um dos principais lugares simbólicos de Puglia, ago-
ra Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Poste-
rior-mente, translado e alojamento no hotel

EXCURSÃO OPCIONAL

Bari Vecchia, o coração 
pulsante da cidade 
Bari Vecchia é um lugar onde o tempo parece ter para-
do em sua simplicidade e autenticidade. Andando pelas 
ruas desta vila, respira-se um ar de história, tradição e 
costumes transmitidos de geração em geração. O esti-
lo dos edifícios da antiga vila reflete o entrelaçamento 
das diferentes épocas que caracterizaram a arquitetura 
e a vida cotidiana deste bairro.

DIA 3 · SÁB
BARI - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO

Após o café da manhã, partida para Polignano a Mare, 
uma esplêndida vila medieval situada em uma costa alta 
e montanhosa. Passeio exploratório pelas ruas da antiga 
vila, entre casas brancas e terraços com vista para o mar, 
com um panorama único e inesquecível. Continuação 
para Alberobello com a monumental aldeia de Trulli que 
data de meados do século XVI e declarada Patrimônio 
Mundial pela UNESCO por sua singularidade arquite-
tônica e importância histórica. Retorno ao hotel à tarde. 
Alojamento.

DIA 4 · DOM 
BARI - MONOPOLI - 
LOCOROTONDO - LECCE

Após o café da manhã no hotel, saída para Monopoli, 
conhecida como a cidade dos cem distritos. Passeie por 
seu encantador centro histórico com a maravilhosa Ca-
tedral barroca e o sugestivo calçadão. Continuação para 
Locorotondo, a vila circular que se desenvolve ao redor 
de sua bela Igreja Madre. Locorotondo consegue atrair e 
encantar seus visitantes pelo branco que parece envolver 
tudo, pelas cores das flores e plantas que se destacam das 
varandas das casas.
Locorotondo, embora tão pequeno, surpreende na har-
monia de seu conjunto pela intimidade e graça que ex-
pressa: uma cidade de pura luz, toda branca, dominan-
do o vale sobre o qual se assenta. Finalmente, translado 
para o hotel em Lecce. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Lecce de noite
Uma caminhada noturna para descobrir Lecce, a cidade 
do Barroco, a cidade das praças, palácios, igrejas, a ci-
dade impregnada de história, com suas escavações que 
remontam aos tempos antigos, surpreende o visitante 
com seus monumentos. O itinerário acontece no centro 
histórico da cidade, entre as belas vielas que permitem 
admirar a magnificência das igrejas e palácios barrocos 
de Lecce iluminados pela luz do entardecer.

DIA 5 · SEG 
LECCE

Café da manhã no hotel e dia para descobrir Lecce de-
finida como a capital do barroco do sul da Itália. Um 
centro cultural e histórico que esconde edifícios anti-
gos de rara beleza, construídos ao longo dos séculos 
com a chamada “pedra de Lecce”. Praças, palácios, an-
fiteatros, esculturas em pedra lavrada, tudo harmonio-
samente inserido no contexto urbano do que Thomas 
Ashe, que a visitou no século XVIII, definiu como a 
“cidade mais bela da Itália”. Uma visita à Basílica de 
Santa Croce, com o adjacente Palazzo dei Celestini, o 
antigo convento dos Padres Celestinos, onde a arte em 
um soberbo triunfo atinge o auge de sua expressão es-
tética e à Catedral de Lecce, localizada no coração do 
centro histórico de Lecce, na praça do mesmo nome, é 
uma visita obrigatória. Tempo livre e a oportunidade 
para os amantes da cultura e da arte, que adoram ca-
minhar, de descobrir outras belezas e lugares caracte-
rísticos de Lecce. Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL

Descobrindo Otranto, Porta 
do Oriente, com jantar
À tarde, transferência para Otranto, uma 
jóia do Salento, um lugar rico em arte e 
cultura, mas também em praias de estilo 
caribenho. A beleza de Otranto está cer-
tamente ligada à sua antiga cidade e à 
importância de seus tesouros artísticos, 
mas uma de suas principais atrações é 
o incomparável mar e as esplêndidas 
paisagens naturais. O passeio terminará 
com um típico jantar pugliese.
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DIA 7 · QUA
BARI - MATERA - NÁPOLES

Café da manhã no hotel e partida para Ma-
tera, Patrimônio Mundial da UNESCO, 
uma das cidades mais antigas do mundo, 
onde história, cultura, natureza se encon-
tram e se fundem, dando vida a um lugar 
cheio de paisagens e vislumbres de encan-
to único. Visite o Sassi, o antigo assenta-
mento construído na rocha tufa. Um en-
trelaçamento de cavernas utilizadas como 
habitações, becos sinuosos, igrejas rupes-
tres, terraços, jardins, túneis subterrâneos 
fazem do Sassi um exemplo espetacular 
de um complexo arquitetônico perfeita-
mente adaptado ao contexto natural. Con-
tinuação para Nápoles e alojamento em 
hotel.

DIA 8 · QUI
NÁPOLES

Café da manhã no hotel. Translado para o 
aeroporto/estação. Fim dos serviços.

DIA 6 · TER 
LECCE - OSTUNI - BARI

Após o café da manhã no hotel, saída para 
Ostuni também conhecida como a Cida-
de Branca devido a seu centro histórico 
característico. Um passeio pela cidade 
antiga oferece vistas pitorescas de vielas, 
escadas íngremes, pátios e praças domina-
das por casas brancas, lojas de artesana-
to, restaurantes típicos e pequenas lojas. 
Após a visita, translado para o hotel em 
Bari. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Giovinazzo, um antigo 
povoado no mar
Na visita da tarde a Giovinazzo. Esta pe-
quena jóia tem vista para o mar cristalino 
e ganhou a reputação de ser uma das mais 
belas pérolas do Adriático por causa de sua 
posição e sua peculiaridade. Um passeio 
por sua cidade medieval, construída sobre 
uma península rochosa e rodeada pelo mar 
azul que banha os calçadões à direita e à 
esquerda e nas ruas estreitas entre muros e 
igrejas antigas, varandas floridas e palácios 
nobres com paradas fotográficas para imor-
talizar as mais belas vistas. Após a camin-
hada, tempo livre para jantar em um dos 
restaurantes locais e retorno ao hotel.

NÁPOLES

BARI

MONOPOLI

LECCE

MATERA

 MASTER GROUP - 165



SUBLIME
PUGLIA,

CAMPÂNIA
& CALÁBRIA

QUI - SÁB (SBPU1-C1-CA)

17 DIAS / 16 NOITES

NÁPOLES - ANDRIA - BARI - POLIGNANO A MARE
-ALBEROBELLO - MONOPOLI - LOCOROTONDO - 

LECCE - OSTUNI - BARI MATERA - NÁPOLES - 
CAPRI - POMPEI PIZZO CALABRO - TROPEA - IL-

HAS EÓLIAS - SCILLA - REGGIO CALÁBRIA - VILA 
ROMANA DE CASIGNANA - GERACE - STILO SANTA 

SEVERINA - LE CASTELLA - LAMEZIA TERME

SAÍDAS:

ABRIL: 20
MAIO: 4
JUNHO: 8
SETEMBRO: 7

EUR 3.340
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 3.325.- 
Taxa INDIVIDUAL: € 905.-
Taxa HB: € 755.-
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CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

NÁPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar ou similar

BARI iH Hotels Bari Oriente / Parco dei Principi ou similar

LECCE Grand Hotel di Lecce / 8PIUHOTEL ou similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort ou similar

R. CALÁBRIA èHotel / Hotel Medinblu ou similar

CATANZARO Grand Hotel Paradiso ou similar

LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 16 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante todo o tour;

•   Visitas guiadas com guía local autorizado em espanhol: Andria - Alberobello - Lo-
corotondo - Lecce - Ostuni - Matera - Capri - Pompeia - Pizzo Calabro - Tropea - Ilhas 
Eólias - Scilla - Reggio Calábria - Vila Romana di Casignana - Gerace - Stilo - Santa 
Severina - La Castella

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: Castelo do Monte em Andria; Trullo Sovrano em Alberobello; Catedral 
e Cripta em Lecce; Basílica de Santa Croce em Lecce; escavações arqueológicas de 
Pompeia; Castelo Murat de Pizzo; Igreja de Piedigrotta; Igreja de Santa Maria de- 
ll’Isola em Tropea; o Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calábria; Villa Romana 
de Casignana; Catedral de Gerace; Cattolica de Stilo; Santa Severina.

• Almoço em Capri com bebidas inclusas.

• Balsa Napoles / Capri / Napoles;

• Trem Nápoles / Lamezia Terme;

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”;

• Almoço para degustar a cozinha calabresa em Scilla com bebidas inclusas.

• Degustação de bergamota em Gerace; Translado de ônibus na ilha de Capri Translado 
de barco as Ilhas Eólias.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
do início do tour;

• Taxa municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente 
indicado em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza 
pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solici-
tação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e 
no detalhe “Preço inclui”.

*IMPORTANTE: CAPRI - em caso de condições climá-
ticas adversas, o passeio pode ser cancelado sem aviso 
prévio.
Ilhas Eolias - em caso de condições climáticas adversas, o 
passeio pode ser cancelado sem aviso prévio.

Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou 
noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais 
no final deste documento.
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DIA 1 ·  QUI
NÁPOLES

Chegada ao aeroporto e translado ao 
hotel em Nápoles e acomodação em 
quartos reservados. À noite, reunião 
com o líder do tour.

DIA 2 ·  SEX
NÁPOLES - ANDRIA - BARI

Café da manhã no hotel, saída para a 
região de Puglia. Antes de chegar a 
Bari, visita de Castel del Monte di An-
dria, um lugar de segredos e magia, um 
antigo edifício do século XIII construí-
do pelo imperador do Sacro Império 
Romano Frederico II, bem como um 
dos principais locais simbólicos da 
Puglia, hoje Patrimônio Mundial da 
UNESCO. Em seguida, translado e 
alojamento no hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL

Bari Vecchia, o coração 
pulsante da cidade 
Bari Vecchia é um lugar onde o tempo 
parece ter parado em sua simplicidade e 
autenticidade, andando pelas ruas des-
ta cidade você pode respirar um ar de 
história, tradição e costumes transmiti-

dos de geração em geração. O estilo dos 
edifícios da antiga vila reflete o entre-
laçamento dos diferentes períodos que 
caracterizaram a arquitetura e a vida 
cotidiana deste bairro.

DIA 3 ·  SÁB
BARI - POLIGNANO A 
MARE - ALBEROBELLO 

Após o café da manhã, partida para Po-
lignano a Mare, uma esplêndida vila 
medieval situada em uma costa alta e 
montanhosa. Caminhada exploratória 
pelas ruas estreitas da antiga vila, entre 
casas brancas e terraços com vista para 
o mar, com um panorama único e ines-
quecível. Continuação para Alberobello 
com a monumental aldeia de Trulli que 
data de meados do século XVI e decla-
rada Patrimônio Mundial pela UNES-
CO por sua singularidade arquitetônica 
e importância histórica. Retorno ao ho-
tel à tarde. Alojamento.

DIA 4 · DOM 
BARI - MONOPOLI - 
LOCOROTONDO - LECCE

 Após o café da manhã no hotel, saída 
para Monopoli, conhecida como a ci-
dade dos cem distritos. Passeio por seu 

centro histórico encantador com a ma-
ravilhosa Catedral barroca e o sugestivo 
calçadão. Continue para Locorotondo, a 
vila circular que se desenvolve ao redor 
de sua bela Igreja Madre. Locorotondo 
consegue atrair e encantar  seus  visitan-
tes  pelo  branco branco que envolve-o 
todo, pela cores das flores e plantas que 
sobressaem das varandas das casas.

Locorotondo, embora tão pequeno, sur-
preende na harmonia de seu conjunto 
pela intimidade e graça que expressa: 
uma cidade de pura luz, toda branca, 
dominando o vale sobre o qual se as-
senta. Finalmente, translado para o ho-
tel em Lecce. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL 

Lecce de noite
Uma caminhada noturna para desco-
brir Lecce, a cidade do barroco, a ci-
dade das praças, palácios, igrejas, a 
cidade impregnada de história, com 
suas escavações que remontam aos 
tempos antigos, surpreende o visitan-
te com seus monumentos. O itinerário 
acon-tece no centro histórico da cida-
de, entre as belas vielas que permitem 
admirar a magnificência das igrejas e 
palácios barrocos de Lecce iluminados 
pela luzes do entardecer.

168 - MASTER GROUP



 MASTER GROUP - 169



170 - MASTER GROUP



DIA 5 · SEG 
LECCE

Café da manhã no hotel e dia para des-
cobrir Lecce, definida como a capital 
barroca do sul da Itália. Um centro cul-
tural e histórico que esconde edifícios 
antigos de rara beleza, construídos ao 
longo dos séculos com a chamada “pe-
dra de Lecce”. Praças, palácios, anfitea-
tros, esculturas em pedra labrada, tudo 
harmoniosamente inserido no contex-
to urbano do que Thomas Ashe, que a 
visitou no século XVIII, definiu como 
a “cidade mais bela da Itália”. Visita 
imperdível à Basílica de Santa Croce, 
com o adjacente Palazzo dei Celestini, 
o antigo convento dos Padres Celesti-
nos, onde a arte em um soberbo triunfo 
atinge o auge de sua expressão estética 
e à Catedral de Lecce, localizada no co-
ração do centro histórico de Lecce, na 
praça do mesmo nome. Tempo livre e 
a oportunidade para os amantes da cul-
tura e da arte, que adoram caminhar, de 
descobrir outras belezas e lugares ca-
racterísticos de Lecce. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Descobrindo Otranto, Porta 
do Oriente, com jantar
À tarde, translado para Otranto, uma 
jóia do Salento, um lugar rico em arte e 

cultura, mas também praias de estilo 
caribenho. A beleza de Otranto está cer-
tamente ligada à sua antiga cidade e à 
importância de seus tesouros artísticos, 
mas uma de suas principais atrações é o 
incomparável mar e as esplêndidas pai-
sagens naturais. O pas-seio terminará 
com um típico jantar pugliese.

DIA 6 · TER 
LECCE - OSTUNI - BARI

Após o café da manhã no hotel, saída 
para Ostuni também conhecida como a 
Cidade Branca devido a seu centro his-
tórico característico. Um passeio pela 
cidade antiga oferece vistas pitorescas 
de vielas, escadarias sinuosas, pátios e 
praças dominadas por casas brancas, 
lojas de artesanato, restaurantes típicos 
e pequenas lojas. Após a visita, trans-
lado para o hotel em Bari. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Giovinazzo, um antigo 
povo no mar
Na visita da tarde a Giovinazzo. Esta 
pequena jóia tem vista para o mar 
cristalino e, devido a sua posição e 
peculiaridade, ganhou a reputação 
de ser uma das pérolas mais belas do 
Adriático. Um passeio por sua cidade 
medieval, construída sobre uma  pe-

nínsula de rochas e cercado pelo mar 
azul que banha os calçadões à direita 
e à esquerda e nas ruas estreitas entre 
muros e igrejas antigas, varandas flo-
ridas e palácios nobres com paradas 
fotográficas para imortalizar as mais 
belas vistas. Após a caminhada, tem-
po livre para jantar em um dos restau-
rantes locais e retorno ao hotel.

DIA 7 · QUA
BARI - MATERA
NÁPOLES

Café da manhã no hotel e partida 
para Matera, Patrimônio Mundial da 
UNESCO, uma das cidades mais anti-
gas do mundo, onde história, cultura, 
natureza se encontram e se fundem, 
dando vida a um lugar cheio de ce-
nários e vislumbres de encanto inigua-
lável. Visite o Sassi, o antigo assenta-
mento construído na rocha tufa. Um 
entrelaçamento de cavernas utiliza-
das como habitações, becos sinuosos, 
igrejas rupestres, terraços, jardins, tú-
neis subterrâneos fazem do Sassi um 
exemplo espetacular de um complexo 
arquitetônico perfeitamente adaptado 
ao contexto natural. Continuação para 
Nápoles e alojamento em hotel.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vomero: O bairro mais 
vanguardista da cidade ou 
Mergellina: Descobrindo o 
conhecido distrito de Nápoles
Vomero: um passeio para descobrir o 
bairro da moda de Nápoles, que oferece 
uma variedade de atividades intrigantes 
e intrigantes para mantê-lo entretido. A 
primeira coisa que os visitantes notarão 
ao caminharem pela Vomero é a vista. 
Como a geografia da área é bastante 
montanhosa, as vistas de Nápoles, do 
Golfo de Nápoles e do histórico Vesú-
vio na distância são capturadas em de-
talhes. Seja em um dia claro ou ao en-
tardecer, a vista dos edifícios históricos 
e novos deixará a todos admirados.

Mergellina - é um esplêndido e belo 
bairro, uma das mais belas áreas a serem 
visitadas no território de Nápoles. É um 
distrito cheio de magníficas atrações, 
ideal para um dia maravilhoso de rela-
xamento e cultura. A presença do mar 
faz com que seja encantador caminhar 
ao longo do caminho costeiro e admirar 
a bela paisagem. Mergellina é o rosto de 
Nápoles, a cor do cartão postal, o azul 
que se estende ao longo da costa e que 
todos invejam, mas acima de tudo, é a 
memória que todo turista leva consigo 
quando volta para casa.
.
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DIA 8 · QUI
NÁPOLES - CAPRI

Após o café da manhã no hotel, trans-
lado ao porto para embarque e partida 
para Capri, a ilha mais famosa do ar-
quipélago da Campânia. Situada ao lar-
go da península de Sorrento, no Golfo 
de Nápoles, Capri é sem dúvida a ilha 
mais famosa, muitas vezes se prestan-
do a cenário dos filmes ou campanhas 
publicitárias. Ela tem encantado e se-
duzido imperadores, artistas e persona-
lidades do show business por séculos e 
seu encanto ainda atrai milhares de tu-
ristas a cada ano. Sob um sol quase o 
ano inteiro, uma visita à ilha de Capri 
oferece acesso a tesouros de tirar o fôle-
go: enseadas secretas, vielas animadas, 
penhascos e montanhas com vistas im-
pressionantes. Durante a visita, interva-
lo para almoço em um dos restaurantes 
típicos da ilha. Retorno ao hotel no final 
da tarde. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

* Viagem opcional de barco e visita à 
Gruta Azul

DIA 9 · VIE
NÁPOLES - POMPEYA

Café da manhã no hotel, partida para 
Pompéia e visita às escavações ar-
queo-lógicas que trouxeram de volta 
os restos da antiga Pompéia, ente-
rrados sob uma camada de cinzas e 
lapilli durante a erupção do Vesúvio 
em 79 junto com Herculano, Stabia 
e Oplonti. Retorno ao hotel à tarde. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Vesúbio símbolo de Nápoles, 
com degustação de vinhos.
Partida para o Vesúvio, uma experiên-
cia única e diferente para vivenciar a 
natureza e apreciar um dos destinos 
mais populares do mundo. Subindo 
a montanha para descobrir o aspecto 
natural e geomorfológico do “Gigante 
Adormecido”, você pode ad-mirar o 
panorama que se estende sobre o Gol-
fo de Nápoles. Após a visita, translado 
para um vinhedo ao pé do vulcão para 
uma degustação de vinhos marinados 
com especialidades típicas.

DIA 10 · SAB
NAPOLES- ZONA DE 
TROPEA

Café da manhã no hotel, translado para a es-
tação central e partida de trem para a Calá-
bria. Chegada em Lamezia Terme e translado 
para o hotel na área de Tropea. Alojamento.

DIA 11 · DOM
ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA

Após o café da manhã, visite Pizzo Calabro, 
uma pacata vila situada em uma colina com 
vista para o Mar Tirreno. Penhascos impo-
nentes criam um cenário idílico, enquanto 
o castelo aragonês e as igrejas medievais 
contam a cultura e a história local. Passeie 
pelo centro histórico e experimente o famo-
so sorvete “Tartufo di Pizzo”. Em seguida, 
translado para Tropea “a Cidade do Mar 
Turquesa”, com suas praias brancas interca-
ladas por penhascos, os antigos palácios no-
bres com seus majestosos portais com vista 
para o mar. Visita de sua animada e colorida 
cidade antiga repleta de artes e ofícios locais 
e retorno ao hotel. Alojamento.
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EXCURSÃO OPCIONAL

Apericena ao por-
do-sol na adega
Uma data única para degustação de 
vinhos ao pôr-do-sol, o que lhe permite 
entrar em contato com uma empresa de-
dicada ao cultivo da videira. Os vinhos 
são feitos usando técnicas orgânicas e 
são colhidos à mão de acordo com uma 
filosofia baseada no grande respeito pela 
terra e pelos ciclos naturais da vida. Será 
uma experiência autêntica encontrar-se 
no meio de um vinhedo, e após a visita 
guiada, jantar com os vinhos da vinícola 
e degustar algo de um rico buffet de pro-
dutos típicos da região, completamente 
caseiro, em um ambiente familiar e com 
uma vista deslumbrante sobre o mar e o 
Stromboli ao pôr-do-sol.

DIA 12 · SEG
ZONA DE TROPEA - 
ILHAS EÓLIAS

Café da manhã no hotel. Partida para 
descobrir as Ilhas Eólias. Beleza selva-
gem, natureza intocada, atmos-feras au-
tênticas fazem deste arquipé-lago, um 
dos mais belos do Mediter-râneo, um 
destino turístico fascinante. Retorno ao 
hotel. Alojamento.

DIA 13 · TER
ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALÁBRIA

Café da manhã e saída do hotel em di-
reção a Scilla com o famoso Castelo 
Ruffo, uma fortificação com origens 
misteriosas que domina a pequena 
cidade e garante uma vista de tirar o 
fôlego, as igrejas e as muitas obras va-
liosas que caracterizam o centro histó-
rico e Chianalea, a parte mais antiga e 
sugestiva de Scilla. Um lugar mágico 
com restaurantes em palafitas, barcos 
que podem ser vistos de todas as vie-
las e casas de pescadores tocadas por 
águas cristalinas. Almoço em um res-
taurante local onde será possível de-
gustar a cozinha calabresa. Finalmen-
te, translado para Reggio Calabria para 
admirar o famoso Bronces de Riace 
e os demais tesouros conservados no 
Museu Arqueológico Nacional, um dos 
mais representativos museus da Magna 
Grecia na Calábria, o Lungomare Fal-
comatà, um dos mais belos calçadões 
da Itália, com Villa Genoese Zerbi e as 
gigantescas estátuas de Rabarama. De-
pois há o Duomo, o Castelo e as ruas 
comerciais. Após a visita, translado 
para o hotel. Alojamento.

DIA 14 · QUA
REGGIO CALÁBRIA

Após o café da manhã no hotel, tempo 
livre.

EXCURSÃO OPCIONAL

Taormina, a cidade 
mais bela de Sicilia
Café da manhã no hotel e saída para 
Taormina, a esplêndida cidade sicilia-
na, um lugar de grande charme e bele-
za, famoso por seu teatro greco-romano, 
suas ruas medievais, suas vistas deslum-
brantes, suas praias maravilhosas e sua 
excelente gastronomia. Caminhe pelas 
principais ruas da cidade, cheias de lojas, 
até a magnífica Praça da Catedral, onde 
você pode desfrutar de um bom sorvete 
em frente à espetacular baía. Tempo livre 
e, à tarde, retorno à Calábria.

DIA 15 · QUI
REGGIO CALABRIA - VILA 
ROMANA DE CASIGNANA - 
GERACE - STILO - 
CATANZARO LIDO

Café da manhã no hotel. O dia começa 
com uma visita à Villa Romana de Ca-
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ISLAS EOLIAS LAMEZIA TERME

PIZZO CALABROTROPEA

POMPEYA
NÁPOLES

BARI

MONOPOLI
OSTUNI

LECCE

signana, o maior  complexo  de  mosaicos 
mosaico de chão do período romano no sul 
da Itália, depois dos sicilianos na Piazza 
Armerina. Em seguida, visite Gerace, uma 
das cidades mais aristocráticas da Calábria 
e uma das mais belas vilas da região, com a 
imponente catedral, um dos maiores edifí-
cios normandos da Calábria, e a vila históri-
ca com suas lojas de artesanato característi-
co. Durante a visita haverá uma pausa para 
provar a bergamota, um produto típico da 
região. Continuação para Stilo, uma cidade 
histórica e misteriosa, uma das mais interes-
santes e visitadas na Calábria por sua arte 
e cultura milenares. Pátios, igrejas, jardins, 
edifícios históricos se sucedem no centro da 
cidade e permanecem protegidos pelas mu-
ralhas e portões medievais que fazem dela 
um dos lugares imperdíveis da Calábria. 
Um dos lugares mais atraentes do lugar é 
sem dúvida a obra-prima da arte bizantina 
da Cattolica, uma igreja bizantina do século 
X erguida em posição panorâmica e repre-
sentando uma maravilha arquitetônica de 
grande impacto. À tarde, translado para o 
hotel em Catanzaro Lido. Alojamento.

DIA 16 · SEX
CATANZARO LIDO - SANTA 
SEVERINA - LE CASTELLA - 
LAMEZIA TERME

Café da manhã e saída para Santa Severi-

na, uma das mais belas e evocativas aldeias 
da Calábria, situada sobre um penhasco. A 
charmosa vila de Santa Severina tem uma 
história milenar, é uma concentração úni-
ca de bens artísticos, monumentais e cul-
turais. Em seguida, saída para Le Castella 
para visitar o famoso Castelo Aragonês, 
uma fortaleza construída no século XV 
sobre uma ilhota no meio do mar, ligada 
ao continente por uma fina faixa de terra. 
Translado para o hotel em Lamezia Terme. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Excursão de barco entre 
belezas naturais, históricas e 
arqueológicas, com aperitivo
O barco o levará para um passeio entre as 
maravilhas da Costa dei Saraceni, entre 
Le Castella e Isola Capo Rizzuto, admi-
rando naufrágios, banhos de sol e de mar, 
divertindo-se em companhia e degustando 
as iguarias típicas da culinária e do vin-
ho calabresa. Seu coração e sua alma se 
deixarão levar por esta terra fantástica e 
hospitaleira.

DIA 17 · SÁB
LAMEZIA TERME 

Café da manhã no hotel e translado para o 
aeroporto/porto/estação. Fim dos serviços.
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SUBLIME
SICÍLIA DESDE 

CATÂNIA
TER - QUA (SB-SIC1)

9 DIAS / 8 NOITES

CATÂNIA - TAORMINA - SIRACUSA - NOTO 
RAGUSA - MODICA - PIAZZA ARMERINA 

AGRIGENTO - PALERMO - TRAPANI ERICE 
- MONREALE - CEFALÚ

SAÍDAS:

ABRIL: 11
MAIO: 2 - 30
JUNHO: 13 - 20
JULHO: 11
AGOSTO: 29
SETEMBRO: 26
OUTUBRO: 3

EUR 1.800
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.785.-
Taxa. SINGLE: € 390.-

NOVEMBRO: 7
DEZEMBRO: 5
JANEIRO 2024: 16
FEVEREIRO 2024: 23

EUR 1.580
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: EUR 1.565.-
Taxa SINGLE: EUR 390.-
Taxa HB: € 380.-
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 Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CATANIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel ou similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel ou similar

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

• 08 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis mencionados 
com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas com guía local autorizado em espanhol: Taor-
mina - Siracusa - Noto - Ragusa - Piazza Armerina - Agrigento 
Palermo - Erice - Trapani – Monreale

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem

• Entradas: Teatro Antiguo de Taormina; Vila Romana del Casale 
em Piazza Armerina; Vale dos Templos em Agrigento; Catedral de 
Monreale.

• Degustação da “Genovese”, uma sobremasa típica de Erice.

• Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial do tour;

• Taxa municipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”;

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”;
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DIA 1 · TER
CATÂNIA

Chegada ao aeroporto e translado para 
o hotel em Catânia e acomodação nos 
quartos reservados. À noite, reunião 
com o líder do tour.

DIA 2 · QUA
CATÂNIA - TAORMINA

Despois  do  café  da  manhã  no  hotel
saída para Taormina, a esplêndida ci-
dade siciliana, um lugar de grande en-
canto e beleza, famosa por seu teatro 
greco-romano, suas ruas medievais, 
suas vistas deslumbrantes, suas praias 
maravilhosas, e sua excelente gastrono-
mía. Caminhada pelas principais ruas 
da cidade repletas de comércios, para a  
magnífica Praça da Catedral, onde você 
poderá desfrutar de um bom sorvete em 
frente à espetacular baía. Tempo livre e 
retorno ao hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Etna, o vulcão mais 
alto da Europa
Etna, o vulcão mais ativo da Terra, 
o bom gigante, ou simplesmente ‘A 

Muntagna como os habitantes de Ca-
tânia a chamam: uma das atrações tu-
rísticas mais fascinantes do leste da 
Sicília tem muitos nomes e se tornou 
um emblema de toda a região. Durante 
a excursão é possível concentrar mui-
tos pontos turísticos incomuns e muito 
sugestivos: campos de lava, formados 
por fluxos recentes ou antigos, povos 
destruídos por erupções e extinguidos, 
a impresionante caldeira do Vale  do  
Bove. E  logo,  é  claro,  as grandes 
estrelas do Etna: as crateras de cume 
ainda ativas. Durante a excursão ha-
verá uma pausa para degustar vinhos e 
produtos locais.

DIA 3 · QUI
CATÂNIA - SIRACUSA - 
NOTO - RAGUSA 

Pela manhã, após o café da manhã, par-
tida para Siracusa, uma das mais belas 
cidades da Sicília, com sua característica 
pedra branca cobrindo ruas e edifícios 
antigos, suas praias de areia fina, com o 
Parque Arqueológico de Neápolis reple-
to de monumentos de diferentes períodos 
históricos. Uma visita à ilha de Ortigia, 
o coração da esplêndida Siracusa, uma 
área rica em nascentes de água doce e 

séculos de história. Em seguida, a bela 
cidade de Noto, mais conhecida como 
a “capital do barroco” e amada por vi-
sitantes de todo o mundo, Noto oferece 
atrações incríveis. Arte, história, cultura 
e incrível beleza se unem para criar suas 
ruas mais escondidas, seus imponentes 
palácios e suas maravilhosas praças. 
Finalmente translado ao hotel em Ra 
gusa. Alojamento.

DIA 4 · SEX 
RAGUSA - MODICA

Café da manhã e visita de Ragusa Ibla, o 
antigo centro histórico, famoso em todo 
o mundo por suas mais de cinqüenta 
igrejas e numerosos palácios testemun-
ho da mais alta expressão do barroco 
em Sicilia. Situada em uma colina, a 
pequena aldeia de Ibla domina o vale ao 
redor, com suas pequenas casas e ruas 
nas quais reina pela majestosa Catedral 
de San Giorgio. Translado para a vizin-
ha Modica, uma cidade encantada desde 
a história antiga. Além da história e da 
cultura, a cidade é rica em outras bele-
zas e tradições naturais e gastronômicas 
que a tornam um destino maravilhoso. 
Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 5 · SÁB 
RAGUSA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO - 
PALERMO

Após o café da manhã, partida para a 
Piazza Armerina, famosa pela bela Vi-
lla Romana del Casale, uma espanto-
sa vila rica em mosaicos do senador 
romano Massimiliano Erculeo, olega 
de Diocleciano na gestão dos assuntos 
romanos. O que fascina especialmente 
aos visitantes são os bonitos mosaicos 
coloridos no chão, presentes em todas 
as salas da vila romana, de tal riqueza 
e variedade que não há comparação no 
mundo. Continue até Agrigento e visite 
o Vale dos Templos,um lugar realmente 
inesquecível. A área inclui os restos he-
lenísticos da antíga Akragas e é carac-
terizada por um estado de preservação 
excepcional. Graças a seus mais de 
1.300 hectares, ganhou o título de maior 
parque arqueológico do mundo. Após a 
visita, translado e alojamento no hotel 
em Palermo.
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CATANIA

TAORMINA

PALERMO

CEFALÚ

TRAPANI

SIRACUSARAGUSA

DIA 6 · DOM 
PALERMO

Café da manhã no hotel e depois visita à 
cidade de Palermo, a capital siciliana, uma 
cidade que testemunha sua história mile-
nar com seus edifícios históricos, igrejas, 
palácios, praças e mercados que ainda hoje 
são a base da vida cotidiana dos palermita-
nos. Tempo livre e retorno ao ho-tel. Alo-
jamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Mondello, pérola siciliana
À tarde, visita a Mondello, uma vila a um 
passo da capital siciliana, com uma magní-
fica praia de areia branca, considerada uma 
das mais belas e evocativas de Palermo. A 
área é famosa não apenas pela praia, mas 
também por suas muitas vilas Art Nouveau, 
conhecidas como a melhor expressão do 
Art Nouveau na Itália, e por seus sítios his-
tóricos de interesse.

DIA 7 · SEG
PALERMO - ERICE - 
TRAPANI

Após o café da manhã, saída e visita de Eri-
ce, uma esplêndida cidade medieval situada 
em uma montanha com vista para a costa, 
oferecendo os pores-do-sol mais românti-
cos da ilha. A Catedral de Erice e o Castelo 
de  Vênus  são  monumentos  mais mais em-

blemático da aldeia. Durante a visita você 
não pode perder a degustação do “Genove-
se”, uma sobremesa típica de Erice. Depois 
visita de Trapani, seu centro histórico com 
o Palácio Senatorial e a Porta Oscura, que 
marca a fronteira entre a cidade original e a 
parte construída após a expansão aragone-
sa, até a Torre Ligny, uma fortaleza do sécu-
lo XVII que mais tarde assumiu o papel de 
farol e agora abriga o museu da pré-história. 
Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 8 · TER
PALERMO - MONREALE - 
CEFALÙ - CATÂNIA 

Café da manhã no hotel. Saída e visita de 
Monreale, a cidade normanda, e visita da Ca-
tedral, um dos mais belos templos do mun-
do, que depois de Hagia Sophia em Istambul 
(Constantinopla) representa o maior mosai-
co bizantino do mundo. Continuação para 
Cefalù, um dos mais belos vilarejos da Itália. 
Visita ao centro histórico com suas típicas 
ruas medievais. Particularmente característi-
co é o vilarejo à beiramar com suas antigas 
casas de frente para o mar. Finalmente che-
gada em Catânia e alojamento no hotel.

DIA 9 · QUA
CATÂNIA

Café da manhã no hotel. Translado para 
o aeroporto/estação. Fim dos serviços.
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SAÍDAS:

ABRIL: 29
MAIO 13
JUNHO: 10 - 17
JULHO: 8
AGOSTO: 26
SETEMBRO: 23 - 30
OUTUBRO: 21

EUR 1.740
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.725.-
Taxa. SINGLE: € 380.-

NOVEMBRO: 4
DEZEMBRO: 2
JANEIRO 2024: 13
FEVEREIRO 2024: 10

EUR 1.580
Preço por pessoa em 
quarto DUPLO

Preço por pessoa em 
quarto TRIPLO: € 1.565.-
Taxa. SINGLE: € 380.-
Taxa HB: € 380.-

SUBLIME
SICÍLIA DESDE 

PALERMO
SÁB - DOM (SB-SIC2)

9 DIAS / 8 NOITES

PALERMO - TRAPANI - ERICE - MONREALE CE- 
FALÙ - TAORMINA - SIRACUSA - NOTO RAGUSA

- MODICA - PIAZZA ARMERINA AGRIGENTO
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  Nota: para consultar tarifas para noites pré e pós-tours, ou noites extras nas cidades, favor vá para as condições gerais no final deste 
documento.

CIDADE HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera ou similar

CATÂNIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel ou similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel ou similar

O PREÇO INCLUI: O PREÇO NÃO INCLUI:

•   08 noites de alojamento em quarto duplo nos hotéis menciona-
dos com café da manhã;

• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico 
com WIFI incluso;

• Traslado privado de chegada e saída;

• Assistência de guia acompanhante de língua hispanica durante 
todo o tour;

• Visitas guiadas con guia local autorizado em espanhol: Palermo - 
Erice - Trapani - Monreale - Taormina - Siracusa - Noto – Ragusa 
- Piazza Armerina - Agrigento

• Guias de áudio disponíveis durante toda a viagem;

• Entradas: Teatro Antigo de Taormina; Vila Romana del Casale 
em Piazza Armerina; Vale dos Templos em Agrigento; Catedral de 
Monreale.

• Degustação da “Genovese”, uma sobremesa típica de Erice.

•   Voos de/para a Itália;

• Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino 
inicial da excursão;

• Taxa muncipal;

• Bebidas durante as refeições, exceto quando expressamente indica-
do em “O preço inclui”

• Maleteiros, gorjetas e gratificações em geral e de natureza pessoal;

• Excursões opcionais;

• Assistência e seguro de cancelamento (opcional e sob solicitação);

• Tudo o que não está especificamente indicado no programa e no 
detalhe “Preço inclui”.
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DIA 1 · SÁB
PALERMO

Chegada ao aeroporto e translado para 
o hotel em Palermo e acomodação em 
quartos reservados. À noite, reunião 
com o líder do tour.

DIA 2 · DOM
PALERMO

Café da manhã no hotel e depois visita 
à cidade de Palermo, a capital siciliana, 
uma cidade que testemunha sua histó-
ria antiga com seus edifícios históricos, 
igrejas, palácios, praças e mercados que 
ainda são a base da vida cotidiana dos 
palermitanos. Tempo livre e retorno ao 
hotel. Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Mondello, perla siciliana
À tarde, visita a Mondello, uma vila a 
um passo da capital siciliana, com uma 
magnífica praia de areia branca, consi-
derada uma das mais belas e evocativas 
de Palermo. A área é famosa não ape-
nas por sua praia, mas também por suas 
muitas vilas Art Nouveau, conhecidas 
como a melhor expressão do Art Nou-
veau na Itália, e por seus sítios históri-
cos de interesse.

DIA 3 · SEG
PALERMO - ERICE - 
TRAPANI - PALERMO 

Após o café da manhã, partida e visita 
de Erice, uma esplêndida cidade medie-
val situada em uma montanha com vista 
para a costa, oferecendo os pores-do-sol 
mais românticos da ilha. 
A Catedral de Erice e o Castelo de 
Vênus são os monumentos mais emble-
máticos da vila. Durante a visita você 
não pode perder a degustação do “Ge-
novese”, uma sobremesa típica de Eri-
ce. Depois visita de Trapani, seu centro 
histórico com o Palácio Senatorio e a 
Porta Oscura, que marca a fronteira en-
tre a cidade original e a parte construída 
após a expansão aragonesa, até a Torre 
Ligny, uma fortaleza do século XVII 
que mais tarde assumiu o papel de farol 
e agora abriga o museu da pré-história. 
Retorno ao hotel. Alojamento.

DIA 4 · TER 
PALERMO - MONREALE - 
CEFALÚ - CATÂNIA

Café da manhã no hotel. Saída e vi-
sita de Monreale, a cidade normanda, 
e visita da Catedral, um dos templos 
mais bonitos do mundo depois da San-
ta Sofía em Istambul (Constantinopla) 

representa o maior mosaico bizantino 
do mundo. Continuação para Cefalù, 
um dos mais belos vilarejos da Itália. 
Visita ao centro histórico com suas tí-
picas ruas medievais. Particularmente 
característico é o vilarejo à beira-mar 
com suas casas antigas de frente para o 
mar. Finalmente chegada em Catânia e 
alojamento no hotel.

DIA 5 · QUA 
CATÂNIA - TAORMINA

Após o café da manhã no hotel, saída 
para Taormina, a esplêndida cidade si-
ciliana de grande charme e beleza, fa

mosa pelo seu teatro greco-romano, 
suas ruas medievais, suas vistas des-
lumbrantes, suas praias maravilho-sas 
e sua excelente gastronomia. Ca-minhe 
pelas principais ruas da cidade, cheias 
de lojas, até a magnífica Praça da Ca-
tedral, onde você pode desfrutar de um 
bom sorvete em frente à espeta-cular 
baía. Hora livre e regresso ao hotel. 
Alojamento.

EXCURSÃO OPCIONAL

Etna, el volcán más 
alto de Europa
Etna, o vulcão mais ativo da Terra, o 
bom gigante ou simplesmente ‘A Mun-
tagna’ como os habitantes de Catania 
o chamam: uma das atrações turísticas 
mais fascinantes do leste da Sicília tem 
muitos nomes e se tornou um emblema 
de toda a região. Durante a excursão 
é possível ir a muitos pontos turísti-
cos incomuns e altamente evocativos: 
campos de lava formados por fluxos de 
lava recentes ou antigos, aldeias des-
truídas por erupções, crateras extintas, 
a impressionante caldeira do Vale do 
Bove. E depois, é claro, elas, as gran-
des estrelas do Etna: as crateras de 
cume ainda ativas. Durante a excursão 
haverá uma pausa para degustar vinhos 
e produtos locais.
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DIA 6 · QUI 
CATÂNIA - SIRACUSA - NOTO - 
RAGUSA

Pela manhã, após o café da manhã, partida para 
Syracuse, uma das mais belas cidades da Sicília, 
com sua característica pedra branca cobrindo ruas 
e edifícios antigos, suas praias de areia fina, com 
o Parque Arqueológico de Neápolis cheio de mo-
numentos de diferentes períodos históricos. Uma 
visita à ilha de Ortigia, o coração do esplêndido 
Syracuse, uma área rica em nascentes de água doce 
e séculos de história, não pode ser perdida. Então, 
a bela cidade de Noto, mais conhecida como a “ca-
pital do barroco” e amada por visitantes de todo o 
mundo, Noto oferece atrações incríveis. Arte, his-
tória, cultura e incrível beleza se unem para criar 
suas ruas mais escondidas, imponentes palácios e 
praças maravilhosas. Finalmente, translado para o 
hotel em Ragusa. Alojamento.

DIA 7 · SEX
RAGUSA - MODICA

Café da manhã e visita de Ragusa Ibla, antigo cen-
tro histórico, famoso em todo o mundo por suas 
mais de cinqüenta igrejas e numerosos palácios, 
testemunho da mais alta expressão do barroco na 
Sicília. Situada em uma colina, a pequena aldeia 
de Ibla domina o vale ao redor, com suas pequenas 
casas e ruas dominadas pela majestosa Catedral 
de San Giorgio. Translado para a vizinha Modica, 
uma cidade encantadora da história antiga. 

Além da história e da cultura, a cidade é rica em 
outras belezas e tradições naturais e gastronômicas 
que a tornam um destino maravilhoso. Retorno ao 
hotel. Alojamento.

DIA 8 · SÁB
RAGUSA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO - 
PALERMO

Após o café da manhã, partida para a Piazza Ar-
merina, famosa pela bela Vila Romana del Casale, 
uma espantosa vila rica em mosaicos do senador ro-
mano Massimiliano Erculeo, colega de Dioclecia-
no na gestão dos assuntos romanos. O que fascina 
particularmente os visitantes são os belos mosaicos 
coloridos no chão, presentes em todas as salas da 
vila romana, de tal riqueza e variedade que não há 
comparação no mundo. Continue até Agrigento e 
visite o Vale dos Templos, um lugar verdadeiramen-
te inesquecível. A área inclui os restos helenísticos 
da antiga Akragas e é caracterizada por um estado 
de conservação excepcional. Graças a seus mais 
de 1.300 hectares, ganhou o título de maior parque 
arqueológico do mundo. Após a visita, translado e 
alojamento no hotel em Palermo.

DIA 9 · DOM
PALERMO

Café da manhã no hotel. Transferência para o aero-
porto/estação/porto. Fim dos serviços.
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PALERMO

MONREALE CEFALÚ

TRAPANI

SIRACUSA

AGRIGENTO

NOTO
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/ SAÍDAS GARANTIDAS
Esta publicação contém as condições das partidas garantidas do Grupo Master Tour 
Operador. Todas as propostas são produtos 100% próprios e com fornecedores con-
fiáveis que garantem altos padrões de qualidade. As características individuais de 
cada programa são especificadas em cada visita em particular.

/ CONDIÇÕES DE VENDA
Número de participantes. As partidas são confirmadas com um mínimo de dois 
participantes pagantes completos e estabelecem um número máximo de participan-
tes que não pode ser definido antecipadamente.
Reservas. Os pedidos de reserva são considerados obrigatórios. Quando o número 
mínimo de participantes for atingido, será enviada uma confirmação final. O ope-
rador se compromete a comunicar as vendas em tempo real ao Grupo Master. A 
lista final dos hotéis será comunicada ao operador 10 dias antes da data de partida 
da excursão. No caso de vendas adicionais, o Grupo Master se reserva o direito de 
reconfirmar a lista de hotéis antes da partida.
Fechamento das vendas. O Grupo Master fechará as vendas 30 dias antes de cada 
partida e simultaneamente solicitará ao operador que envie a lista final de salas, 
que não pode ser modificada. Após o fechamento das vendas, qualquer solicitação 
de salas adicionais deve ser reconfirmada pelo Grupo Master. A Master Group se 
reserva o direito de fechar as vendas a qualquer momento.
Dados Pessoais. No momento da reserva, o nome e sobrenome de todos os participan-
tes, incluindo crianças menores de 12 anos, devem ser comunicados, portanto, também 
será necessário indicar a data de nascimento. Os dados fornecidos devem corresponder 
àqueles informados no passaporte ou em outro documento de identificação válido.
Avisos especiais. Os clientes com condições médicas graves devem ser notificados 
imediatamente no momento da reserva. Quaisquer problemas dietéticos (alergias, 
intolerâncias, etc.) devem ser relatados no momento da reserva. Os relatórios serão 
enviados aos fornecedores (hotéis e restaurantes), mas isto não constitui uma ga-
rantia de cumprimento desta indicação por parte dos próprios fornecedores. 

/ NOTAS GERAIS

NOTAS
GERAIS
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O MASTER GROUP declina qualquer responsabilidade derivada de tais patologias 
e/ou de uma falta / comunicação incorreta por parte do cliente.
TAXAS. As taxas são expressas em euros, por pessoa e com acomodação em quarto 
duplo, individual e/ou triplo.
Os preços incluem:
• Transporte em ônibus Gran Turismo ou microônibus turístico com WIFI incluído;
•  Assistência de um guia de acompanhamento de língua espanhola/portuguesa;
•  Visitas conforme o itinerário com guias que falam espanhol/português;
•  Passagens de balsas, conforme indicado nos programas;
•  Alojamento nos hotéis indicados, ou similares, em quartos duplos;
• Refeições, conforme indicado nos programas;
•  Taxas de entrada em museus e monumentos, conforme indicado no programa;
•  IVA.
Os preços não incluem:
•  Bebidas durante as refeições, maleteiros, gorjetas e extras de natureza geral e pessoal;
•  Impostos turísticos, quando aplicável;
•  Voos de/para a Itália;
•  Qualquer conexão interna ou translado para chegar ao destino inicial da excursão;
•  Excursões opcionais;
•  Seguro de assistência e cancelamento (opcional e mediante solicitação);
•  Tudo o que não esteja expressamente listado em “Preços incluem”.

/ INFORMAÇÃO E SERVIÇOS
*CIRCUITOS: VENDA GATRUITA PARA 30 DIAS ANTES DE CADA SAÍDA*
Desconto para menores. O desconto para crianças é válido para crianças entre 2 e 
12 anos de idade e refere-se a crianças acompanhadas por dois adultos que pagam 
a tarifa integral. Como regra geral, a acomodação das crianças é providenciada em 
uma cama extra. Crianças de 0 a 2 anos de idade serão aceitas somente mediante 
solicitação e sujeitas à disponibilidade.

Translados. Translados aeroporto / estação / hotel e vice-versa são sempre opcionais 
e em um suplemento (salvo indicação em contrário). Eles serão feitos por ônibus, 
microônibus ou carro com motorista.
Os ônibus utilizados para nossos passeios são exclusivamente do tipo Gran Turismo, 
registrados recentemente e sempre equipados com ar condicionado, WIFI a bordo e 
espaço extra entre os assentos para maior conforto na viagem. No caso de partidas 
com poucos participantes, podem ser utilizados microônibus, adequados ao número 
de pessoas que fazem a viagem e sempre equipados com todas as facilidades neces-
sárias. É aconselhável não transportar mais de uma mala por pessoa, levando em 
conta as regras que regem o limite máximo de carga. As bebidas e o café servido a 
bordo estão sujeitos a encargos adicionais.
Hotéis. A categoria, expressa em estrelas, é a oficial emitida pela “Azienda Auto-
noma di Cura Soggiorno e Turismo” competente no território. Para a ocupação de 
quartos individuais, é necessário um suplemento, mesmo que o quarto tenha ape-
nas uma cama. Pedidos especiais (salas para fumantes, quartos de conexão, andares 
superiores, quartos com camas de casal, etc.) serão levados em consideração, mas 
não podem ser garantidos. No dia da chegada, a menos que o hotel providencie o 
contrário, os quartos estarão disponíveis às 15:00 horas. No dia da partida, os quar-
tos devem ser vagos até as 10:00 horas. Dependendo da disponibilidade do hotel e, 
em alguns casos, será possível reservar o serviço de “uso diário”, o que lhe permite 
ampliar a disponibilidade no uso do quarto..

/ NOITES ADICIONAIS. 
Possibilidade de permanecer um máximo de 3 noites pré e pós-viagem, independen-
temente do pedido, ao preço do catálogo. Após 3 noites, a tarifa será por encomenda. 
Na véspera da partida e/ou no dia do retorno a tarifas preferenciais nas estruturas 
hoteleiras receptivas pré-estabelecidas. A disponibilidade e as tarifas serão comuni-
cadas no momento da reserva.
(*)Durante ferias e eventos, os clientes podem estar sujeitos a variações hoteleiras 
em relação àquelas previstas nos programas.
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/ NOTAS GERAIS

MILÃO

140,00 euros por pessoa em quarto duplo 
125,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 110,00 euros

Julho e Agosto, de Dezembro a Janeiro: 
120,00 euros por pessoa em quarto duplo 
110,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 100,00 euros

MESTRE

90,00 euros por pessoa em quarto duplo 
80,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 80,00 euros

de Novembro a Janeiro; Março
80,00 euros por pessoa em quarto duplo 
70,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 60,00 euros

ROMA

155,00 euros por pessoa em quarto duplo 
140,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 100,00 euros

Julho e Agosto, de Novembro a Março 
120,00 euros por pessoa em quarto duplo 
110,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 100,00 euros

FLORENÇA

150,00 euros por pessoa em quarto duplo 
130,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 130,00 euros

Julho e Agosto, de Novembro a Março 
130,00 euros por pessoa em quarto duplo 
120,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 100,00 euros

NÁPOLES

130,00 euros por pessoa em quarto duplo 
120,00 euros por pessoa em quarto triplo 
Taxa de quarto individual de 95,00 euros

de Novembro a Março
110,00 por pessoa em quarto duplo 
100,00 euros por pessoa em quarto triplo 
Taxa de quarto individual de 80,00 euros

LAMEZIA 
TERME

90,00 euros por pessoa em quarto duplo 
80,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 70,00 euros

ZONA DE 
TROPEA

de Abril a Mayo; Octubre
90,00 euros por pessoa em quarto duplo 
80,00 euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 60,00 euros

Junho e Setembro
100,00 euros por pessoa em quarto duplo 
90,00 euros euros por pessoa em quarto triplo
Taxa de quarto individual de 80,00 euros

Julho
140,00 euros por pessoa em quarto duplo 
130,00 euros por pessoa em quarto triplo 
Taxa de quarto individual de 90,00 euros

CATÂNIA
130,00 euros por pessoa em quarto duplo 
120,00 euros por pessoa em quarto triplo 
Taxa de quarto individual de 95,00 euros

PALERMO
130,00 euros por pessoa em quarto duplo 
120,00 euros por pessoa em quarto triplo 
Taxa de quarto individual de 95,00 euros

/ NOITES ADICIONAIS. NOITES PRÉ E PÓS TOUR – EM HOTÉIS 4 * COM CAFÉ DA MANHÃ:

192 - MASTER GROUP



Acompanhantes. Todos os nossos passeios prevêem a presença constante de um 
acompanhante. Os clientes se encontrarão com o guia acompanhante no hotel na 
noite de sua chegada. O líder do tour tem a tarefa de coordenar os serviços durante a 
viagem, fornecer informações gerais sobre o destino, traduzir a explicação dos guias 
locais quando necessário, recolher as assinaturas das visitas opcionais planejadas 
durante a viagem e as taxas de admissão correspondentes que não estão incluídas nas 
tarifas, bem como as dicas para o pessoal.
ATENÇÃO: Com menos de 6 participantes, o passeio poderia ser confirmado ape-
nas com a presença de um motorista/guia multilíngue.
Excursões, visitas guiadas, museus. Por razões técnicas, condições climáticas ad-
versas e em momentos de alto tráfego turístico, a ordem das visitas guiadas e excur-
sões programadas pode ser alterada sem aviso prévio. Alguns museus, monumentos 
e igrejas mudam seus horários de abertura e entrada de acordo com a estação do ano. 
É possível, portanto, que alguns deles não sejam acessíveis. Neste caso, a visita ao 
museu ou monumento será substituída por visitas a outras estruturas de interesse, 
sempre que possível, sem alterar o programa básico. Os custos das admissões incluí-
das nos programas individuais estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte 
das autoridades locais competentes. As mudanças serão comunicadas de tempos em 
tempos pelo guia acompanhante e os clientes poderão pagar quaisquer custos adicio-
nais diretamente no local.
Refeições. As refeições oferecidas serão a partir de um menu definido. Os planos 
de refeições são indicados para cada itinerário. Durante as excursões e durante os 
translados, o almoço será tomado em restaurantes ou outros estabelecimentos locais. 
Não há reembolso para refeições não utilizadas.
Assistência H24. . Grupo Master garante assistência constante durante toda a via-
gem em espanhol.
Reclamações. As reclamações devem ser recebidas por escrito o mais tardar 10 dias 
úteis a partir do final da viagem. Por outro lado, grandes interrupções durante a via-
gem devem ser comunicadas imediatamente ao acompanhante para que este possa 
intervir prontamente.

NOTAS GERAIS  /

/ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1. O Grupo Master solicitará, 35 dias antes da data de partida, o pagamento 
de um depósito não reembolsável de um valor equivalente a 30% do valor total da 
venda. O saldo é devido dentro de 15 dias antes da partida, a menos que as partes 
acordem especificamente o contrário.
2. Para reservas feitas após a data indicada como data limite para fazer o saldo, 
o valor total deve ser pago no momento da confirmação da reserva..

/ POLÍTICA DE CANCELAMENTO
- sem penalidades até 35 dias antes da partida;
- de 34 a 25 dias antes da partida, 30% do valor total da viagem;
- de 24 a 15 dias antes da partida, 50% do valor total da viagem;
- de 14 a 7 dias antes da partida, 70% do valor total da viagem;
- após este período: 100% do valor total da viagem;
NOTAS GERAIS
Todos os prazos expressos em dias serão considerados válidos antes das 18:00 
(horário italiano)..

/ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA 
Master Group S.r.l. - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 Roma (Roma) – Itália  
T +39.06.65970228 | M +39.351.6544150 | W mgto.it
Gioia Tauro (RC) - Tropea (VV) - Olbia (SS) - Forio (NA)
P. Iva IT02175870803 - Nr. REA 152543 - Licenza Nr. 13-RC
Apólice de seguro de responsabilidade civil ASSISTÊNCIA EUROPEIA 
Nr. 4015759
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/ ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE
Junto com nossos pacotes você tem acesso à 
melhor assistência de viagem!

ASSEGURACÃO 
CONTINENTAL
ASSIST.

TAXA DE 6 MESES PARA 70 ANOS

PLANO GLOBAL PLANO TOTAL

DIAS 18K 35K

5 EUR 18,43 EUR 21,38

6 EUR 22,12 EUR 25,65

7 EUR 25,80 EUR 29,93

8 EUR 29,49 EUR 34,20

9 EUR 33,17 EUR 38,48

12 EUR 42,98 EUR 49,93

13 EUR 46,56 EUR 54,09

14 EUR 50,14 EUR 58,25

15 EUR 53,72 EUR 62,42

TAXA DE 71 ANOS PARA 85 ANOS

PLANO GLOBAL PLANO TOTAL
DIAS 18K 35K
5 EUR 27,65 EUR 32,06
6 EUR 33,17 EUR 38,48
7 EUR 38,70 EUR 44,89
8 EUR 44,23 EUR 51,30
9 EUR 49,76 EUR 57,71
12 EUR 64,47 EUR 74,90
13 EUR 75,21 EUR 87,38
14 EUR 69,84 EUR 81,23
15 EUR 80,59 EUR 93,62
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BENEFICIO TOTAL

Gastos médicos por acidente EUR / USD 35.000

Gastos médicos por Enfermidade no Pré-existente EUR / USD 35.000

Gastos médicos por enfermedade pré-existente USD 500

Gastos médicos por Covid-19 (pessoas com menos de 71 anos) EUR/USD 35.000

Futura Mãe USD 500

Medicamentos receitados Sim

Emergência dental USD 500

Repatriação Sanitária EUR / USD 35.000

Repatriação funerária EUR / USD 35.000

Transferência de um membro da família devido à hospitalização Tkt aéreo + hotel

Despesas de hotel para convalescença USD 1.000

Assistência em caso de perda de documentos, bagagem, etc. Sim

Viagem de retorno devido à morte de um membro da família Tkt aéreo

Viagem de retorno no caso de um acidente grave em casa Tkt aéreo

Acompanhamento de crianças com menos de 15 anos de idade Tkt aéreo

Acompanhantes acima de 75 anos de idade Tkt aéreo

Despesas com vôos atrasados ou cancelados USD 100

Cancelamento ou interrupção da viagem contratada USD 2.000

Substituição de executivo Tkt aéreo + hotel

Linha de Consulta 24 horas Sim
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BENEFICIO TOTAL

Transmissão de mensagens urgentes Sim

Transferência de fundos USD 15.000

Transferência de fundos para fiança legal USD 15.000

Assistência jurídica para acidentes de trânsito USD 7.000

Compensação por perda de bagagem aérea USD 1.200

Indenização por atraso de bagagem USD 500

Perdida conexão de voo ou trem USD 400

Assistência psicológica Sim

Indenização por danos de bagagem USD 100

Perda do passaporte USD 100

Médico Virtual/Telefone Médico Sim

Segunda opinião médica Sim

Acompanhamento de viagem Sim

Serviços de concierge Sim

Cobertura Geográfica Mundial e Europa

Despesas médicas de hospitalização EUR / USD 35.000

Evacuação médica EUR / USD 35.000

Embarque perdido em cruzeiros Tkt aéreo

Despesas de quarentena em hotéis por covid-19 (somente para pessoas com menos 
de 71 anos de idade) USD 2.000
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