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Charmosa Itália – De Veneza a Roma 
09 Dias / 07 Noites 

Saída: Predeterminadas. Confira no roteiro. 

29 anos de experiência e qualidade! 

Um autêntico “Giro D’Italia” que compreende os mais desejados lugares e vilarejos deste encantador país. Começar um 
Tour por Veneza e seus canais. San Gimignano nos trará a verdadeira sensação da Toscana, com degustação dos 
melhores vinhos desta região famosa por eles. Em Florença estima-se que 40% do acervo artístico do país esteja nos 
museus e ruas da cidade, uma obra de arte a céu aberto. E ainda conheceremos as mil faces de Roma! E não bastasse 

tudo isto, conheceremos o melhor da Ilha da Sicília, cercada pelo Mar Mediterrâneo. 
 

1º Dia – Brasil / Veneza  
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza. 
 

2º Dia – Veneza 
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. No Tour Premium e no Tour Classic, traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel por 02 noites. Noite livre.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no hotel.  
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 
Café da manhã BUFÊ. 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 a 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. 
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 
Café da manhã BUFÊ. 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 
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 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 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. 
 

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 
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, ocorre o famoso Palio de Siena) e 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 a 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. 
 

7º Dia – Assis / Roma  
Café da manhã BUFÊ. 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. 
 

8º Dia – Roma 
Café da manhã BUFÊ. Citytour 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 INCLUSO). Tarde e noite livres. Hospedagem. 
 

9º Dia – Roma / Brasil  
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Roma INCLUSO.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, 
neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil.  
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

1 

Veneza 02 
Hilton Garden Inn Mestre, Four Points by Sheraton, 

Venice Mestre, NH Laguna Palace, Antony Mestre 
Primeira  

Florença 02 Club, Diplomat  Primeira 

Assis 01  Dei Priori*, Casa Leonori, Grand Assisi 
Turística* / 

Primeira 

Roma 02 Smart, Best Western Universo*  
Turística Superior* 

/ Primeira  

2 

Veneza 02 
Santa Marina, Mônaco & Grand Canale, All´Angelo, 

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

Primeira Superior* 
/ Primeira 

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

Primeira 

Assis 01 Cenacolo Assisi, Giotto, Grand Assisi Primeira 

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

17Jul’20 1.583 1.553 2.066 7.330 7.191 9.566 

28Ago’20 
11Set’20 
02Out’20 

1.599 1.579 2.098 7.404 7.311 9.714 

16Out’20 1.766 1.736 2.432 8.177 8.038 11.261 

2 

26Jun’20 2.610 2.580 4.135 12.085 11.946 19.145 

17Jul’20 2.249 2.219 3.298 10.413 10.274 15.270 

28Ago’20 2.391 2.361 3.482 11.071 10.932 16.122 

11Set’20 2.234 2.204 3.357 10.344 10.205 15.543 

18Set’20 2.419 2.389 3.727 11.200 11.061 17.256 

02 Out’20 
16 Out’20 

2.023 1.993 2.946 9.367 9.228 13.640 

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: 
- 07 (sete) noites de hospedagem standard em hotéis categoria: opção 01: categoria turística, turística superior e 
primeira com café da manhã BUFÊ ou opção 02: categoria primeira e primeira superior com café da manhã BUFÊ; 
- 01 (um) almoço BUFÊ degustação em San Gimignano; 

- Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado; 
- Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
- Headphone na visita na Basílica de São Pedro em Roma; 

- Visita na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e do mar o permitam (somente na opção 02); 
- Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa; 
- Gorjetas a maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa); 
- Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa; 

- Traslados 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; 
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· 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; 
- 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

