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Roma · Roma
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Região dos vinhos 

Toscana (Almoço toscano tradicional em Montepulciano) > Roma > Nápoles > 

Pompéia > Sorrento > Capri > Roma

· 7 Refeições ·

Florença

DIA 1 
Roma 
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 20:30 apresentação no ponto de encontro (esquina da Via 
del Traforo, perto do numero 148 e Largo del Tritone, no outro 
lado da calçada frente à loja de noivas) para a saída do passeio 
de noite. Nosso guia local especializado o levarão a descobrir 
as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade encantadora du-
rante o dia - absolutamente romântica à noite. Para conhecer 
melhor estas maravilhas da Cidade Eterna, aproveite deste 
passeio combinado de ônibus panorâmico e a pé. O tour ter-
mina na área do Coliseu. Aprecie por conta própria o resto da 
noite. Retorno ao hotel por seu conta e hospedagem.

DIA 2 
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo 
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder vi-
sitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais. 
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco, 
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo li-
vre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que 
liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental 
e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é 
conhecida por ter uma das praças mais belas do mundo: 
Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contra-
de”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, 
recepção no hotel, jantar e hospedagem.

DIA 3 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-
dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már-
mores brancos, verdes e rosados, com os quais se veri9ca 
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimen-
to. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da 
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e 
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta 
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, 
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze 
(entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Mi-
chelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício 
gótico de aspecto austero e, por 9m, a Igreja de Santa 
Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da 
cidade. Almoço em um típico restaurante toscano em Santa 
Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa 
(opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar nume-
rosas provas do seu passado grandioso de antiga República 
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do 
Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, 
onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a 
Florença. Hospedagem.

DIA 4 
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a 
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monu-
mentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando 
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e 
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos 
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são 
o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de 
Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da 
Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era 
maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Se-
guiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica 
de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, 
cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte 
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. 
Jantar e hospedagem.

DIA 5 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até 
Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça 
San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo 
da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do gover-
no e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisio-
neiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o 
Casanova. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 6 
Veneza · Montepulciano (Toscana - Região dos vi-
nhos) · Roma (C, A)
Café da manhã. Saída de ônibus de Piazzale Roma até a re-
gião dos vinhos da “Val di Chiana”, na Toscana. Região carac-
terizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais 
se elevam igrejas românicas e povos antigos. Visitaremos 
uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artísti-
co: Montepulciano. Preciosa cidade medieval conhecida por 
seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode 
comprar nas bodegas e tavernas da cidade. Para os aman-
tes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz 
& Wine Festival. Almoço em um restaurante típico incluído! 
Depois do almoço, tempo livre durante uma breve parada. À 
tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

DIA 7 
Roma (C)
Café da manhã no hotel, pela manhã saída às 7:45/8:00 ho-
ras para visitar os Museus do Vaticano, com nossa entrada 

exclusiva Sem Fila. A guia te acompanhará pelo interior 
dos museus, você verá uma das coleções de arte mais im-
portantes do mundo. Uma oportunidade para admirar a Ga-
leria dos Mapas Geográ9cos, dos Tapetes e os quartos de 
Rafael concluindo com a fantástica Capela Sistina e a visita 
a Basílica de São Pedro. Tarde livre. Hospedagem no hotel.

DIA 8 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos 
hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em direção ao sul 
percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de 
Lazio e Campania. Chegada em Nápoles e passeio pano-
râmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas 
sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Pro-
cida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergelli-
na, saindo da cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul 
da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degus-

tarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes 
do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas 
de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com 
guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma 
viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C., quan-
do houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera 
cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases ve-
nenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de 
hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele 
tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e 
mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da 
cidade. Ao 9nal da visita, seguiremos ao longo da costa, até 
Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal).

DIA 9 
Sorrento · Capri · Roma (C, A)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo embarque 
no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as 
condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande 
e traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde 
traslado ao porto para o viagem de retorno. Continuação em 
ônibus em direção a Roma. Chegada em Roma e hospeda-
gem no hotel.

DIA 10 
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Término dos nossos serviços.
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MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 2 7 9 14 16 21 23

TURISTA SUPERIOR
1RA CATEGORIA  

VENEZA ILHA  

DBL/TPL € 1.526,00 DBL/TPL € 1.933,00

SUP SGL € 530,00 SUP SGL € 593,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

 

SGL € 170,00

DBL € 85,00

TPL € 57,00

ALTA TEMPORADA
ABRIL 5 12 19 26

MAIO 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

JUNHO 5 7 12 14 19 21 26 28

JULHO 3 5 10 12 17 19 24 26 31

AGOSTO 28 30

SETEMBRO 4 6 11 13 18 20 25 27

OUTUBRO 2 4 9 11 16 18 23 25

TURISTA SUPERIOR
1RA CATEGORIA  

VENEZA ILHA  

DBL/TPL € 1.616,00 DBL/TPL € 1.970,00

SUP SGL € 555,00 SUP SGL € 629,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

SGL € 170,00

DBL € 85,00

TPL € 57,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)

HOTÉIS

CIDADE TURISTA SUPERIOR
1RA CATEGORIA  
VENEZA ILHA

FLORENÇA RAFFAELLO 4* RAFFAELLO 4*

VENEZA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4*

ROMA
ROME GARDEN 3*
SANTA COSTANZA 4*

BETTOJA HOTEL 4*

SORRENTO
CENTRAL 4*
CRISTINA 4*

MICHELANGELO 4*

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

SEM FILA!

 S. MARCO

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

OPÇÃO
HOSPEDAGEM
VENEZA ILHA

 » Almoço na praça Santa 
Croce, no coração de 
Florença

 » Almoço típico toscano em 
Montepulciano

 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana

EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA

Como

Sirmione

San Giovanni

Rotondo

Loreto

Castel 
del Monte

Trani

SAN 
MARINO

Bérgamo

Brescia Verona

Positano

Pisa

Siena

Ravenna

PompéiaSorrento

Capri

Ischia
Amal#

Foggia

Assis 

Montepulciano

La Spezia
Cinque Terre

NÁPOLES

POTENZA

ROMA

NUORO

OLBIA

SASSARI

FLORENÇA

BOLONHAGÊNOVA

MILÃO PÁDUA VENEZA

PESCARA

ANCONA


