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Veneza a Roma com Costa Amalfitana 
12 Dias / 10 Noites 

Saída: Predeterminadas. Confira no roteiro. 

29 anos de experiência e qualidade!

Conhecer os encantos da capital Roma e ainda fazer uma rota completa pela Costa Amalfitana, tendo a oportunidade 
de admirar verdadeiras pinturas de paisagens únicas. Viver as maravilhas da Ilha de Capri, ter a oportunidade de 

conhecer a mundialmente famosa Gruta Azul. E não bastasse tudo isto, conheceremos o melhor da Ilha da Sicília, 
cercada pelo Mar Mediterrâneo. 
 

1º Dia – Brasil / Veneza 

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

2º Dia – Veneza 

Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado (sem assistência) do aeroporto de Veneza até o hotel. 
Hospedagem por 02 noites. 
NOTA IMPORTANTE: O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no final do dia. 
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em transporte de luxo com ASSISTENTE local 
falando Português ou Espanhol do Aeroporto de Veneza até o hotel de Veneza. Welcome drink INCLUSO no 
ato do check-in no hotel de Veneza. 

 

3º 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. Restante do dia livre. Hospedagem. 
No Tour Premium Plus: Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e 
sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Ai Mercanti (ou similar). 
 

4º 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.  
 

5º Dia – Florença / San Gimignano / Florença 
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 city tour 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 buffet degustação (INCLUSA) de típicos produtos da região 

da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença. 
Hospedagem. Noite livre. 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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6º Dia – Florença / Siena / Montalcino / Assis 

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, chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei Priori, que é sua prefeitura, 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.  
 

7º Dia – Assis / Roma 

Após o café da manhã, em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco e a igreja de Santa Clara (entradas incluídas). 
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.  
 

8º 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 estado do Vaticano, com a Praça de 

São Pedro e sua imponente Basílica (headphone incluído). Tarde e noite livre. Hospedagem. 
 

9º Dia – Roma / Sorrento 
Após o café da manhã, 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.  
 

10º 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.  
 

11º Dia – Sorrento / Positano / Amalfi / Sorrento 
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 em Positano e almoço (não incluído) em Amalfi. Almoço livre em Amalfi. Retorno 
ao hotel em Sorrento. Noite livre.  

NOTA IMPORTANTE: O ônibus não entra em Positano.  
No Tour Premium Plus: Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) 
INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante La Antica Trattoria (ou similar) de 
Sorrento. 
 

12º Dia – Sorrento / Nápoles / Roma / Brasil 
Após o café da manhã, 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 e seguir 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. A chegada 
ao Aeroporto de Roma no último dia neste Tour é aproximadamente às 19:00 horas, 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 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

1 

Veneza 2 
Santa Marina, Monaco & Grand Canale, 

All´Angelo, Starhotel Splendid Venice*, Kette, 
Cavalletto e Doge, Orseolo, Gabrielli 

Primeira/ Primeira 

superior* 

Florença 2 
AC Firenze, Albani, Starhotel Michelangelo, 
Ambasciatori, Starhotel Tuscany, Diplomat 

Primeira 

Assis 1 Cenacolo Assisi, Giotto, Grand Assisi Primeira 

Roma 2 NH Leonardo da Vinci, Cicerone, The Building Primeira 

Sorrento 3 Art Hotel Gran Paradiso*, Grand Hotel Vesuvio 
Primeira superior*/ 

Primeira 
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2 

Veneza 2 Hilton Molino Stucky, JW Marriott Venice Luxo 

Florença 2 Grand Minerva, Grand Baglioni Primeira Superior 

Assis 1 
Castello di Petrata, Nun Assisi Relais & SPA 

Museum 

Primeira Superior * 

/ Luxo 

Roma 2 
Una Roma, NH Collection Roma Palazzo, 

Cinquecento 
Primeira Superior 

Sorrento 3 Antiche Mura, Grand Angiolieri Primeira Superio 
 

 

PARTE TERRESTRE 

EUR = Euro / R$ = Real 

Opção Saídas 

Em EUR Em R$ 
Por pessoa Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

1 

26Jun’20 3.375 3.345 5.105 16.538 16.391 25.016 

17Jul’20 2.949 2.919 4.194 14.451 14.304 20.551 

28Ago’20 3.002 2.972 4.393 14.710 14.563 21.526 

11Set’20 3.104 3.074 5.053 15.210 15.063 24.760 

18Set’20 3.289 3.259 4.958 16.117 15.970 24.295 

02 e 16Out’20 2.923 2.893 4.217 14.323 14.176 20.664 

2 

17Jul’20 4.949 - 7.854 24.251 - 38.485 

28Ago’20 5.210 - 8.360 25.529 - 40.964 

11Set’20 5.090 - 8.125 24.941 - 39.813 

02Out’20 4.905 - 7.755 24.035 - 38.000 
À incluir imposto. 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 = 4,90 da 
data de 26/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 10 (dez) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- 01 (um) almoço buffet degustação em San Gimignano; 

- 03 (três) refeições e 01 (um) Welcome Drink somente na opção 02: 

- 01 (um) Welcome drink no ato do check-in no hotel de Veneza somente na opção 02; 
- 01 (um) Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) com uma taça de vinho 
da casa no Restaurante Ai Mercanti (ou similar) em Veneza somente na opção 02; 
- 01 (um) Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) com uma taça de vinho 
da casa no Restaurante La Antica Trattoria (ou similar) de Sorrento somente na opção 02; 
- Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado; 
- Traslado PRIVADO SEMPRE em transporte de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do 

aeroporto de Veneza até o hotel de Veneza somente na opção 02; 
- Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
- Visita na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e do mar o permitam; 
- Headphone na visita na Basílica de São Pedro em Roma; 
- Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO. 
- Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 

- Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 

- Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE; 
- Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa; 
- Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE; 
- Traslado PRIVADO SEMPRE em transporte de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do 
aeroporto de Veneza até o hotel de Veneza somente na opção 02; 
 

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. 
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Informações Gerais: 
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; 

- 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 2021, 

passageiros com passaporte 

brasileiro que viajarem para a 

Europa deverão preencher 

eletonicamente a permissão 

especial denominada EITAS 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

