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Belíssima Itália 
18 Dias / 16 Noites 

Saída: Predeterminadas. Confira no roteiro. 

29 anos de experiência e qualidade! 

A Itália de Norte a Sul descreve tudo de interessante que você encontrará neste completo roteiro pelo país. Para quem 

sonha em conhecer, neste Tour você terá uma compreensão abrangente das famosas belezas italianas, sua 
gastronomia, sua gente e suas incríveis belezas naturais. Percorrer os desfiladeiros da exuberante Costa Amalfitana lhe 
trará vistas de cartão-postal. O berço da arte em Florença e a histórica Roma povoarão seus sonhos de viagem. 

1º Dia – Brasil / Milão 

Apresentação no aeroporto para embarque em voo com destino a Milão. 
 

2º Dia – Milão 
Chegada a Milão, capital italiana da moda. Traslado (sem assistência) do aeroporto de Milão até o hotel. Hospedagem 

por 03 noites. 
NOTA IMPORTANTE: O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel. Noite livre. 
 

3º Dia – Milão 
Após o café da manhã, saída para tour panorâmico de meio dia de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero da moda 
e fazer algumas compras. Hospedagem. 
 

4º Dia – Milão / Stresa (Lago Maggiore) / Milão 
Após o café da manhã, saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um 

pitoresco passeio de barco pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, Ilha 
Bella, com visita ao Palácio da Família Borromeu, riquíssima dinastia de banqueiros, políticos e papas na Idade Média e 
a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos do famoso romance “Addio alle Armi” de 

Ernest Hemingway que ele escreveu quando era hóspede no Grand Hotel des Iles Borromees. Após o almoço (não 
incluído), retornaremos a Milão. Noite livre. Hospedagem. 
 

5º Dia – Milão / Gênova / Santa Margherita Ligure 

Após o café da manhã, saída com destino à encantadora Região da Ligúria. Visitaremos Gênova. Durante o city tour 
panorâmico nesta bela cidade portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de San Lorenzo, o Palazzo 
Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, célebre descobridor genovês, e a área do Porto. Seguiremos então, para 
Santa Margherita Ligure, famoso e elegante centro turístico, e balneário da Riviera Ligure de Levante, conhecida como 
“A Pérola do Tigullio” onde faremos um tour panorâmico de reconhecimento. Acomodação e hospedagem no hotel por 
03 noites. 
 

6º Dia – Santa Margherita Ligure / Levanto / Cinque Terre / Santa Margherita Ligure 
Após o café da manhã, seguindo curto trajeto pela Riviera do Sol Nascente, chegaremos a Levanto, onde 

embarcaremos para um dia dedicado a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um “vaporetto” (não 

privativo) que nos permitirá conhecer as vilas Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam 
as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere, belíssima cidade medieval, que guarda as históricas igrejas de São 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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Pedro e São Lorenzo. No final da tarde, embarcaremos no ônibus que nos levará de volta ao hotel. Noite livre. 

Hospedagem. 
 

7º Dia – Santa Margherita Ligure / Rapallo / Portofino / Santa Margherita Ligure 

Após o café da manhã, seguiremos ao Porto de Rapallo onde embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, 
a mais bela localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas de cores vivas. Percorreremos o 
promontório que conduz à igreja de San Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois seguiremos com destino 
ao hotel. Restante do dia e noite livres. Hospedagem. 
 

8º Dia – Santa Margherita Ligure / Maranello / Veneza 
Após o café da manhã, deixaremos na recordação a exuberante beleza natural da Ligúria e entraremos na região da 
Emilia Romagna, conhecida pela sua nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade de Maranello para visitar a 
Galleria Ferrari (ingresso incluso) onde conheceremos a história da famosa “scuderia” italiana, com os seus antigos 
carros de Fórmula 1 e os carros esportivos que hoje são a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello no 
Restaurante Cavallino, frequentado pela equipe da Ferrari. Finalizado o almoço, continuando a viagem, chegaremos a 

Veneza, capital da Região de Veneto. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. Hospedagem por 02 noites. 
 

9º Dia – Veneza 

Após o café da manhã, visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais 
romântica das cidades europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San Marco, 

um imenso e majestoso salão de céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo 
veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de gôndola. Tarde e noite livres. Hospedagem. 
 

10º Dia – Veneza / Pisa / Florença 
Após o café da manhã, saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela sua torre inclinada. Além da Torre, 
visitaremos a Praça dos Milagres, com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. Faremos um city tour panorâmico a pé 
descobrindo a beleza da arte de gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos a Piazza da 

Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. Acomodação e hospedagem no hotel por 02 noites. Noite livre. 
 

11º Dia – Florença / San Gimignano / Florença 

Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. Conhecida por suas torres que se estendem pela 
província de Siena pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada pela UNESCO como 
patrimônio da humanidade. Faremos um citytour panorâmico conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita, teremos um almoço BUFÊ degustação (INCLUSO) 
de típicos produtos da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, funghi, saladas e 

outros. Retorno a Florença. Noite livre. Hospedagem. 
 

12º Dia – Florença / Siena / Montalcino / Assis 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas paisagens, chegaremos à cidade medieval de Siena, 
de arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del Campo (onde todos os anos, em Junho e 
Agosto), corre-se o famoso Palio de Siena, veremos a torre do relógio, o Duomo, a igreja de San Domenico e a capela 

de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa 
pelo vinho Brunello di Montalcino. Conheceremos o seu centro histórico, a sede da prefeitura no Palazzo dei Priori e a 
Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino à região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração 
do monte Subásio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua vida e seus milagres. 
Acomodação e hospedagem no hotel por 01 noite. Noite livre. 
 

13º Dia – Assis / Roma 
Após o café da manhã, em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco e a igreja de Santa Clara (entradas gratuitas). 
Finalizada a visita, partiremos em direção ao sul da península italiana, com destino a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 

mais de 2.700 anos fascina e encanta a todos. Acomodação e hospedagem no hotel por 02 noites. Noite livre. 
 

14º Dia – Roma 
Após o café da manhã, city tour panorâmico para conhecer as mil faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum 

Imperial, Coliseu, Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca, com suas praças e 
fontes de beleza única, e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro 
e sua imponente Basílica (headphone incluído). Tarde e noite livres. Hospedagem. 
 

15º Dia – Roma / Sorrento 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma 
aprazível localidade moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que terminam no mar. 
Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta os 
visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação e hospedagem no hotel por 03 noites. Noite livre. 
 

16º Dia – Sorrento / Capri / Sorrento 
Após o café da manhã, dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as 
condições do tempo e de mar permitirem) a famosa Gruta Azul (entrada incluída), a Piazzeta de Capri e o ponto mais 

alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre. Hospedagem. 
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17º Dia – Sorrento / Positano / Amalfi / Sorrento 

Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da exuberante Costa amalfitana, um pedaço da Costa 
Campana ao Sul da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por suas cores e repleta de 
oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na 

sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos desde o alto em Positano. NOTA IMPORTANTE: O ônibus não 
entra em Positano. Almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. Noite livre. Hospedagem. 
 

18º Dia – Sorrento / Nápoles / Roma / Brasil 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve city tour panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho 
italiano”, localizada no centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi Flegrei. Nápoles é 
a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo centro histórico, onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São 

Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. 
Seguiremos viagem pela autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde embarcaremos de volta 
ao Brasil. 
NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro acompanhará os passageiros até a Sicília, 
sendo que o percurso de Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando português. 
 

OBS: A chegada ao Aeroporto de Roma no último dia neste Tour é aproximadamente às 19h, portanto é importante 
que, se o passageiro estiver voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja reservado em horário de partida que 

tenha uma diferença de pelo menos mais 3 horas. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Milão 03 
Sheraton Four Points, Starhotel Ritz Milano*, Grand 

Visconti Palace, Una Century 
Primeira/ Primeira 

superior* 

Santa Margherita 
Ligure 

03 
Lido Palace, Best Western Regina Elena,  

Best Western Excelsior Rapallo* 
Primeira/ Primeira 

superior* 

Veneza 02 
Santa Marina, Monaco & Grand Canal, All´Angelo, 

Starhotel Splendid Venice*, Kette, Cavalletto e Doge 
Orseolo, Gabrielli 

Primeira/ Primeira 
superior* 

Florença 02 
AC Firenze, Albani, Starhotel Michelangelo, 
Ambasciatori, Starhotel Tuscany, Diplomat 

Primeira 

Assis 01 Cenacolo Assisi, Giotto, Grand Assisi Primeira 

Roma 02 NH Leonardo da Vinci*, Cicerone, The Building 

Primeira 

superior*/ 
Primeira 

Sorrento 03 Art Hotel Gran Paradiso*, Grand Hotel Vesuvio 

Primeira 

superior*/ 
Primeira 

 

 

PARTE TERRESTRE  
EUR = Euro / R$ = Real 

Saídas 

Em EUR Em R$ 
Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

20Jun’20 5.835 5.805 8.510 27.016 26.878 39.402 

11Jul’20 4.799 4.769 6.509 22.220 22.081 30.137 

22Ago’20 4.932 4.902 6.713 22.836 22.697 31.082 

05Set’20 5.004 4.974 7.228 23.169 23.030 33.466 

12Set’20 5.408 5.378 7.917 25.039 29.901 36.656 

26Set’20 4.794 4.764 6.878 22.197 22.058 31.846 

10Out’20 4.539 4.509 6.348 21.016 28.877 29.392 
A incluir impostos. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 4,63 da 
data de 01/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui 
- 16 (dezesseis) noites de hospedagem em acomodação standard em hotéis categoria primeira e primeira superior com 

café da manhã; 
- Ônibus ou van de luxo com ar condicionado; 
- 02 (dois) almoços: 01 almoço no Restaurante Cavallino em Maranello (Exceto no mês de agosto em que o 
Restaurante poderá estar fechado) e 01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano; 
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- Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
- Ingresso na Galleria Ferrari em Maranello; 

- Headphone na visita na Basílica de São Pedro em Roma; 
- Visita na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e de mar o permitam; 
- Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa; 

- Gorjeta para maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa); 
- Franquia de bagagem: 01 mala por pessoa (máximo 20 kg); 
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) sem assistência. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Seguro viagem; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 

em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 

envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 

- É necessário mínimo 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
- Acomodação Triplo em hotel: apartamento duplo + cama extra dobrável; 
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- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. São 
viagens com datas predeterminadas que não permitem qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser 

incluídas noites antes ou depois do tour regular. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem 
permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com 
pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso 
 
 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

ITÁLIA 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

Visto 

✓ 
A partir de 1º de janeiro de 2020, passageiros 

com passaporte brasileiro que viajarem para a 

Europa deverão preencher eletonicamente a 

permissão especial denominada ETIAS e efetuar 

o pagamento da taxa. O documento é válido por 

três anos, a menos que a validade do passaporte 

termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado Internacional 

de Vacina contra Febre 

Amarela 
 

Outros 

É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme 

“Tratado de Schengen” 

✓ - obrigatório   |   - não obrigatório 

https://www.etiasvisa.com/es

