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Itália Gastronômica e Cultural 
7 Dias / 6 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Itália, um país cheio de encantos que oferece aos seus visitantes tamanha generosidade de história, cultura e 
gastronomia que merecem ser exploradas. Este roteiro é um mergulho na cultura para conhecer também a comida 
típica italiana e entender melhor a cultura deste povo encantador. 
 
1º Dia – ... / Bolonha 
Chegada em Bolonha, traslado ao hotel e hospedagem. 
 

2º Dia – Bolonha 
Após o café da manhã, encontro com o guia no hotel para seguir por um passeio a pé por Bolonha. Sede da 
universidade mais antiga do mundo ocidental, Bolonha, em Emilia Romagna, é uma cidade com uma vida cultural 
intensa e intrigante legado histórico. Após o passeio, você terá tempo livre para explorar a cidade. Você pode se juntar 
a uma das aulas de culinária disponíveis para conhecer mais da deliciosa gastronomia local.  
À noite, desfrute de um magnífico jantar para descobrir mais do melhor da gastronomia da Emilia Romagna. Retorno 

ao hotel por conta do passageiro. Hospedagem. 
 
3º Dia – Bolonha / Ferrara / Ravenna / Bolonha 
Após o café da manhã, encontro com o motorista no hotel para seguir em passeio de dia inteiro por Ferrara e Ravenna. 
A primeira cidade a ser visitada será Ferrara, cidade da planície do Rio Pó, é um resultado encantadora de arte e 
arquitetura medieval e renascentista.  
Após a visita, continuação para Ravenna, cidade bizantina que guarda magníficos e coloridos mosaicos, com destaque 

para aqueles que se encontram na Basilica Di San Vitale e de Santo Appolinare Novo. Retorno a Bolonha no final da 
tarde. Hospedagem. 
 

4º Dia – Bolonha / Modena / Maranello / Verona 
Após o café da manhã, encontro com o motorista no hotel para passeio pela região de Modena e para a cidade de 
Maranello.  
A província de Modena reúne as melhores tradições da região Emilia e define-se por ótimos sabores e paixão por 

motores, sendo sede da Ferrari, Lamborghini e Maserati. Também é conhecida produção de massa e do famoso vinagre 
balsâmico, um dos melhores condimentos da cozinha italiana. Você terá a oportunidade de degustar essa iguaria 
diretamente com o produtor. Continuação até Maranello e visita ao Museu da Ferrari (ingressos inclusos). Retorno à 
Verona no final da tarde. Hospedagem.  
 
5º Dia – Verona / Valpolicella / Verona 

Café da manhã e passeio à pé pela cidade de Verona. O tour terá início no ponto de encontro na Piazza Bra na Arena.  
Continuação pela Piazza Delle Erbe, a Praça do Mercado e Piazza Dei Signori. Após o passeio, visita à casa da Julieta 
(ingresso não incluído). E então, seguiremos para a zona rural, Valpolicella. Que é famosa por causa de suas vinícolas e 
da excelência na produção de vinho, além das villas aristocráticas e igrejas românicas. O passeio inclui a ida a uma 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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dessas casas de campo para admirar a arquitetura e a paisagem e degustação de vinhos. No final da tarde, retorno ao 

hotel e hospedagem. 

 
Sugestão: À tarde, é possível visitar a bela região vinícola de Valpolicella com um guia especializado. Uma terra de 
história e sabores onde, além de suas inúmeras vilas históricas, a tradição do vinho é o diferencial. Esta área produz 
requintados vinhos mundialmente famosos, utilizando técnicas italianas especiais e únicas. Mais para o sul, a área de 

Basso Veronese é um mundo próprio, com seus ritmos lentos, lugares silenciosos e cores mutáveis; oferece um modo 
de vida distinto que acolhe o visitante de braços abertos. 
Passeio não incluído. Consulte-nos. 
 
6º Dia – Verona / Milão / Franciacorta / Lago Iseo / Milão 
Após o café da manhã, encontro com o motorista no hotel e seguiremos com destino a Milão, com paradas em 
Franciacorta e no Lago Iseo. Com mais de 200 km e 19 municípios, Franciacorta possui cidades e vilarejos com 

tesouros únicos, vinhos e belas paisagens naturais de colinas fascinantes cobertas de vinhas, que ao longo do tempo 
substituíram a floresta original. Seguiremos para o Lago Iseo, é uma verdadeira joia, com o seu encanto romântico e o 
mundo natural único no Monte Isola.  
A natureza regula o tempo e lugares, como a Reserva Natural Torbiere, declarada área prioritária para a 

biodiversidade, com oficinas que criam redes e barcos de madeira e restaurantes de pescadores onde eles cozinham 
peixe fresco. Chegada a Milão no final da tarde. Hospedagem. 
 

7º Dia – Milão / ... 
Café da manhã e hospedagem disponível até as 11h00. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Milão para 
embarque em voo de retorno. Fim dos nossos serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Bolonha 3 Cappello Rosso Primeira  

Verona 2 Mazzanti, Giberti Primeira  

Milão 1 Una Cusani, Visconti Palace Primeira 
 
 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Validade 

Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

1Mai a 31Jul'19 

1Set a 31Out'19 
2.452 2.200 11.377 10.208 

1 a 31Ago'19 2.209 1.981 10.250 9.192 

1Nov a 31Dez'19 2.177 1.953 10.101 9.062 
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 Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,64 
da data de 29/04/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

*Valores não válidos para épocas de eventos e feriados. 
 

O que inclui: 
- 6 (seis) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslado de chegada em serviço privativo do aeroporto ao hotel em Bolonha em idioma italiano ou inglês (sob 
solicitação); 
- Passeio com motorista privativo em Ferrara e Ravenna em idioma inglês;  
- 1 (um) jantar na Bolonha; 
- Passeio privativo a pé na Bolonha em idioma português;  

- Traslado de Bolonha a Verona com parada em Modena e Maranello com motorista privativo em idioma inglês; 
- Degustação de vinagre balsâmico em Modena; 
- Ingresso para visita no Museu Ferrari;  
- Tour a pé privativo em Verona em idioma português;  
- Traslado de Verona a Milão com parada em Franciacorta e no Lago de Iseo com motorista privativo em idioma inglês; 
- Os passeios terão um ponto de encontro para a saída. O passageiro deverá se apresentar nesse ponto para o início do 

tour. O passeio finalizará no mesmo local; 
- Traslados de saída hotel/aeroporto de Milão em idioma italiano ou inglês (sob solicitação); 
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- Seguro viagem GTA FULL válido por 7 (sete) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 

idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Imposto Municipal; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- 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 Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
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 R$ (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.  
 

Observações Importantes: 
- Os traslados em carro sedan acomodam até 2 (duas) pessoas com no máximo 2 (duas) bagagens. Já os traslados em 
vans, acomodam até 5 (cinco) ou 6 (seis) pessoas, com o máximo de 5 (cinco) ou 6 (seis) bagagens, respectivamente. 
- 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; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 
- 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. 

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

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 

✓ 
É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de 

Schengen” 

                ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 


