DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

O Requinte da Itália
6 Dias / 5 Noites
Saída: Diárias

29 anos de experiência e qualidade!
Dona de uma beleza inigualável e situada entre as colinas e o mar, La Spezia é hoje um conjunto de ruas para
pedestres atrás do calçadão pontilhado de palmeiras e de frente para o porto de Viale Mazzin. Já Barolo, é uma das
cidades mais famosas da Itália por ser lar do vinho homônimo, encanta os viajantes por ser cheia de belezas e rica em
herança cultural. E Milão, um retrato de metrópole moderna e cosmopolita com seu rico passado cultural e
arquitetônico, atrai viajantes do mundo por seus encantos.
1º Dia – ... /Gênova / La Spezia
Chegada em Gênova, recepção e traslado ao hotel em La Spezia. Hospedagem.
2º Dia – La Spezia / Cinqueterre / La Spezia
Café da manhã. Em horário determinado, encontro com o guia no hotel para passeio por La Spezia e depois
continuação para Cinqueterre para passeio de barco pela região. Cinqueterre é o nome de uma pequena região que
abrange cinco vilarejos: Manarola, Riomaggiore, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, onde as casas pequenas são
cercadas por uma natureza exuberante. Os habitantes beneficiam-se não só de águas cristalinas, mas da riqueza a
partir do ambiente, que intercala a natureza selvagem com vinhas, olivais e pomares de agrumes, criando um elo
precioso entre a natureza e o homem e suas tradições. No final da tarde, retorno a La Spezia. Hospedagem.
Obs.: O passeio de barco em Cinqueterre pode ser feito com trem ao invés de barco, em virtude de más condições
meteorológicas.
3º Dia – La Spezia / Barolo região / Portofino / Santa Margherita / Barolo
Após o café da manhã, em horário oportuno, encontro com o motorista no hotel em carro privativo para seguir em
direção à Barolo. No caminho, parada em Portofino e Santa Margherita para passeio pela região (sem guia).
Tempo livre. Após a chegada ao Villhotel na região de Barolo, desfrute de um jantar gourmet “estilo Piemonte”.
Retorno à Barolo e hospedagem.
Obs.: O passeio em Portofino e Santa Margherita é por conta do passageiro sem o acompanhamento de guia.
4º Dia – Barolo (Região) / Vinhedos do Piemonte / Barolo (Região)
Após o café da manhã, em horário oportuno, encontro com o motorista no hotel em carro privativo para seguir em
direção à Piemonte, região de paisagens vinícolas. Percorreremos as estradas de La Morra, Vergne e a magnífica
cidadezinha de Alba, a capital da região produtora do vinho Barolo. Desfrutaremos de um ótimo almoço e deliciosa
degustação de vinhos. Retorno ao hotel. Hospedagem.
5º Dia – Barolo (Região) / Milão
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado privativo da região do Barolo para o hotel em Milão. No caminho, parada
em Asti e vilarejos e vinhedos do Langhe. No caminho, veremos paisagens magníficas do Langhe, Roero e Monferrato,
que se tornaram Patrimônio Mundial da UNESCO. Em Asti, região pitoresca e encantadora, localiza-se a Piazza Alfieri,
onde acontece o famoso Palio da cidade (corrida de cavalos). Chegada em Milao no final da tarde. Hospedagem.
Pernoite em Milao.
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6º Dia – Milão / ...
Café da manhã e hospedagem disponível até as 11h00. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto para embarque
em voo de retorno. Fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotel

Categoria

La Spezia

2

CDH La Spezia

Primeira

Barolo (Região)

2

Marchesi Alfieri, Villa Tiboldi

Primeira

Milão

1

GH Visconti

Primeira

PARTE TERRESTRE
€ = Euro / R$ = Real
Por pessoa em €
Validade
1 a 31Mai'19
1 a 31Out'19
1Jun a 30Set'19
1 a 30NOv'19

Por pessoa em R$

QUARTO
DUPLO

QUARTO
TRIPLO

QUARTO
DUPLO

QUARTO
TRIPLO

2.350

2.080

10.881

9.630

2.471
2.229

2.189
1.971

11.441
10.320

10.135
9.126

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 = 4,63
da data de 29/04/2019 e estão sujeitos à variação cambial.
*Valores não válidos para épocas de eventos e feriados.

O que inclui:

- 5 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã;
- Traslado de chegada aeroporto de Gênova para o hotel em La Spezia em serviço privativo;
- Visita guiada em Cinqueterre de barco ou trem;
- Traslado de La Spezia para a regiao do Barolo com parada em Portofino e Santa Margherita;
- Carro com motorista na região do Barolo: La Morra, Vergne e Alba.
- 01 (um) almoço e 01 (um) jantar e na região de Barolo;
- Degustação de vinho em Barolo;
- Traslado da regiao do Barolo a Milão com parada em Asti e vilarejos do Langhe;
- Traslados de saída hotel/aeroporto de Milão;
- Seguro viagem GTA FULL válido por 6 (seis) 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.
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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.

DOCUMENTOS
IMPORTANTES

EUROPA

(para brasileiros)

✓
PASSAPORTE
VISTO

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


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
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