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Quem somos
Com um espírito empresarial puramente inovador e vanguardista, sem es-
quecer que nossas origens e escola vêm de 1973 e hoje, mais de 40 anos de-
pois, colocamos à sua disposição uma Organização dedicada completamente 
a realizar seus sonhos de viagem, em vários lugares do mundo. Mais de 300 
pessoas especializadas formam parte da equipe humana melhor capacitada 
para a criação de viagens culturais e em grupo, alinhada com a mais avança-
da tecnologia para garantir a coordenação perfeita do início ao fim e guiados 
por nossa cultura empresarial responsável e sustentável.

Nossos serviços
Special Tours presta serviços orientados a superar todo o imaginável em 
grandes viagens culturais na Europa. Colocamos nas suas mãos a maior e 
mais completa programação de itinerários e saídas do mercado. Adicional-
mente lhe oferecemos plena flexibilidade para qualquer serviço grupal e 
completamente à medida.

Qualidade total
Special Tours é uma fábrica de grandes viagens, somos criadores! 
Um lugar onde cada etapa, de cada itinerário é mimado até o extremo para 
que o aproveitamento do seu tempo e satisfação seja a maior possível. En-
tendemos por QUALIDADE TOTAL uma cadeia sólida e indivisível de relações, 
as MELHORES ferramentas de assessoramento pre-viagem; tecnologia de 
vanguarda na reserva e operação de serviços; sempre com nossa garantia 
nos serviços do circuito: os melhores guias acompa nhantes, hotéis, ônibus, 
restaurantes, guias locais e entradas. 

Satisfação garantida
Nossa empresa deve sua trajetória e crescimento sustentável graças aos mil-
hares de agentes de viagens que nos recomendam e, muito especialmente, a 
todos os passageiros que viajaram e viajam conosco. Temos uma porcenta-
gem bastante alta de clientes que repetem experiências com nossa empresa, 
e esse fato nos enche de satisfação. Nós nos preocupamos pelos clientes, 
para que não tenha que se preocupar por nada!

“
Viajar te deixa sem palavras 
e depois te transforma em 
um contador de histórias

Ibn Battuta
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cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados 
por nosso guia local visitaremos o interior do Coli-
seu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
Séc.I, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio Humanidade e uma das maravil-
has do mundo, completamos com um passeio pela 
Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 
cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”.Jan-
tar e acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUINTA: ROMA
Chegada em Roma e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre onde sugerimos que descubra as belezas 
da capital italiana. Se desejar, pode fazer um op-
cional: Roma noturna para conhecer grandes íco-
nes turísticos como Campo di Fiori, onde se pode 
degustar uma deliciosa pizza, a Piazza Navona, a 
Piazza del Panteão e a filmográfica Fontana di 
Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a opor-
tunidade de fazer uma visita guiada opcional aos 
Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, cer-
tamente um dos motivos da sua viagem, pois po-
derá desfrutar de duas das grandes obras de arte 
universal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica 
a famosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de 
visitar um dos museus mais importantes do mun-
do. Em seguida, tour panorâmico com guia local 
para conhecer a história e os principais edifícios 
da Cidade Eterna. Passando por: Rio Tibre, Cas-
tel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo com 
a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, Muralhas 
Aurelianas, Termas de Caracalla, Morro Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da 
República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Resto do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22001 · Preço desde

490$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS QUINZENAIS: 14 ABR / 26 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 9 JUN / 3 NOV

SAÍDAS QUINZENAIS: 10 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22001 Roma / Roma

Seleção 4 1 490 605

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Roma.
- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Roma Noturna; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22001 605 / 720

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Escápate a Roma I
ST22001 >> Roma

3
Roma

ITÁLIA

O Coliseu · Roma

Basílica de São Pedro · Roma
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yor, Praça da República etc. Terminamos no famoso 
bairro de Trastevere, Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos 
o interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi 
mandado construir nele S.I, tinha capacidade para 
65.000 espectadores, é um Patrimônio da Huma-
nidade e uma das Maravilhas do Mundo, comple-
tamos nossa visita com uma caminhada para con-
hecer as praças e monumentos mais renomados de 
Roma: Piazza Navona, Piazza del Panteón e Fonta-
na di Trevi. Tempo livre e traslado ao hotel. Jantar 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar exploran-
do esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional com almoço incluído 
na qual iremos à região da Campânia, visitando 
Pompéia e os magníficos vestígios arqueológi-
cos desta cidade romana interrompida no tempo 
pela erupção do Vesúvio em 79 DC; seguido por 
uma breve visão geral de Nápoles, navegaremos 
até a ilha de Capri, um refúgio para a alta socie-
dade internacional. Com locais tão maravilhosos 
como a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: ROMA
Chegada em Roma e traslado para o hotel. Tem-
po livre para um primeiro contato com esta cidade 
maravilhosa que é, como dizem, um museu ao ar 
livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma noturna para visitar os grandes íco-
nes turísticos como Campo di Fiori, onde você po-
derá saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jan-
tar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro (incluída 
na PACOTE EXCURSÕES e T.I.), certamente um dos 
motivos da sua viagem, pois poderá desfrutar de 
duas das grandes obras de arte universal: A Capela 
Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá do mes-
tre Miguel Ángel, além de visitar um dos museus 
mais importantes do mundo. Próximo tour panorâ-
mico com guia local para conhecer a história e as 
principais construções da Cidade Eterna. Passando 
por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, 
Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de 
Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de Caracalla, 
Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Ma-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22002 · Preço desde

520$  4 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 3 ABR / 29 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 5 JUN / 30 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 13 NOV / 19 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22002 Roma / Roma

Seleção 4 2 520 635

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Roma.
- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Roma Noturna; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22002 635 / 750

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Escápate a Roma II
ST22002 >> Roma

3
Roma

ITÁLIA

Fóruns romanos · Roma

Fontana de Trevi · Roma
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QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a opor-
tunidade de fazer uma visita guiada opcional aos 
Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, cer-
tamente um dos motivos da sua viagem, pois po-
derá desfrutar de duas das grandes obras de arte 
universal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a 
famosa Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um 
dos museus mais importantes do mundo. Seguimos 
com um tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de 
Caracalla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Termina-
mos no famoso bairro de Trastevere, onde teremos 
tempo livre para comer. Restante do dia livre, se 
desejar, pode fazer uma excursão opcional: Roma 
Imperial, acompanhados por nosso guia local visi-
taremos o interior do Coliseu, o grande anfiteatro 
que foi mandado construir SIM, tinha capacidade 
para 65.000 espectadores, é um Patrimônio Huma-
nidade e uma das maravilhas do mundo, completa-
mos a visita opcional com um passeio pela Via de 
los Foros Imperiais, para terminar no que hoje é o 
símbolo de Roma como a capital da Itália unificada, 
a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da cidade e 
onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e 
traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: MILÃO
Chegada em Milão e traslado ao hotel. Dia livre 
para descobrir as belezas da capital da Lombardia 
e conhecer os lugares mais importantes da cidade. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para conhecer os pon-
tos mais importantes da cidade: Castello Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com a 
Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tem-
po livre para conhecer a Basílica de San Antônio, 
construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de 
Veneza, onde faremos um passeio panorâmico de 
barco pela Laguna Veneziana onde estão as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago, San Andrés, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, nave-
gando, ao coração de Veneza., onde admiraremos 
a cúpula de Santa María de la Salud, o majestoso 
exterior do Palácio dos Doges e da Piazzeta, o pon-
to de acesso à Praça San Marco. Tempo livre para 
aproveitar para se perder em seus canais, suas ruas 
e suas praças secretas, onde encontrará infinitos 
detalhes que fazem de Veneza uma cidade única no 
mundo. Se desejar, haverá uma excursão opcional 
em que, além de um romântico passeio de gôndola 
pelos canais venezianos, e um passeio com nosso 
guia local pela chamada “Veneza Escondida”, con-
hecendo os recantos mais pitorescos desta cidade. 
Sairemos de Veneza e seguiremos em direção a 
Florença. capital da Toscana e berço do Renasci-
mento é hoje um dos principais centros artísticos 
do mundo. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no 
Vaticano, a torre do sino construído por Giotto, 
o Batistério com a famosa Portões Paraíso de 
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de gran-
de riqueza artística, etc. Tempo livre para visitar os 
famosos mercados florentinos. Saída para Roma. 
Se quiser, pode fazer uma visita opcional Roma 
de Noite, que irá visitar alguns dos lugares mais 
característicos desta antiga cidade, conhecen-
do suas praças mais emblemáticas e suas fontes 
mais representativas, como a Piazza Navona com 
a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. Jan-
tar e acomodação.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22029E · Preço desde

820$  7 dias
 2 refeições

ABR 10 - MAI 8 - JUN 12 - JUL 10 - AGO 7 - SET 11
OUT 9 - NOV 13 - DEZ 11 - JAN 8 - FEV 12 - MAR 12

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22029E Milão / Roma

Economy 7 2 820 1.070

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio) passeio de barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmi-
cas de Florença, Roma

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Milão, Pádua.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22029E 940 / 1.190

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão B & B Sesto Marelli Sesto S. Giovanni 3*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Itália Clássica “Turístico”
ST22029E >> Milão > Veneza > Florença > Roma 

Roma

Florença

VenezaMilão

ITÁLIA

1

1
1

3

Duomo · Milão
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seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: MILÃO
Chegada a Milão e traslado para o hotel. O restante 
do dia livre para desfrutar da capital da Lombardia. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para conhecer os pon-
tos mais importantes da cidade: Castello Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com a 
Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tem-
po livre para conhecer a Basílica de San Antônio, 
construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 29 · JUN 19 · JUL 17 · AGO 14 · SET 18

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22029 · Preço desde

880$  7 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22029 Milão / Roma

Seleção 7 2 880 1.140

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo 

itinerário):Passeio de barco pela Lagoa Veneziana, Pa-
norâmicas de Florença, Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Bordeaux, Chambord, Zuri-
que, Milão, Pádua, Arezzo, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22029 995 / 1.255

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Novotel Ca Granda Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Itália Clássica
ST22029 >> Milão > Veneza > Florença > Roma 
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SÁBADO: MILÃO
Chegada e traslado ao hotel. Sempre que o horário 
de chegada do seu vôo permitir, ao final da tarde 
você encontrará o guia que o acompanha na rece-
pção do hotel. Nos seus tempos livres sugerimos que 
descubra as belezas da capital da Lombardia, admi-
rando a grandiosidade de seus edifícios e elegantes 
cafés como: o Zucca, o Taveggia ou o Cova. Jantar e 
acomodação.

DOMINGO: MILÃO - VERONA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
para conhecer os lugares mais importantes da ci-
dade, como o Castello Sforzesco, a Galeria Vittorio 
Emanuele, o Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça Sca-
la, Praça do Duomo, obra-prima da arte universal do 
gótico italiano, símbolo da cidade e do país. Partida 
para Verona, conhecida internacionalmente por ser o 
lugar onde Shakespeare ambientou a dramática his-
tória de Romeu e Julieta. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer uma visita com um guia local para apren-
der os segredos desta bela cidade. Continuação do 
tour pela região de Veneto e chegada ao hotel na 
região de Veneza. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Vene-
za, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do 
arquipélago, para chegar, navegando, ao coração de 
Veneza, onde admiramos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) e resto do dia 
livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 118 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma ex-
cursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhe-
cerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construí-
da entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa 
de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas 
excelentes obras escultóricas, estão os restos mor-
tais do santo. Florença, almoço e visita panorâmica 
com guia local. Duomo de Santa Maria del Fiore, 
com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e ser-
viu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 

os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 
fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel e que é também o símbolo da cida-
de: o “David” (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando 
de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma excur-
são opcional com almoço incluído, para desfrutar de 
um maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos nossa ex-
periência em Lucca, a cidade natal do famoso com-
positor Giacomo Puccini e refúgio de Dante durante 
seu exílio. Visite com um guia local a chamada “Ci-
dade das 100 torres e 100 igrejas”, uma das poucas 
cidades italianas que manteve todo o seu esplendor 
medieval intacto, com destaque para a muralha, o 
Duomo de San Martino, os fabulosos palácios renas-

centistas e recoletos ruas cheias de comércio tradi-
cional. Saída para Pisa. Depois do almoço, visita pa-
norâmica com guia local, onde entre outros lugares 
conheceremos a maravilhosa Praça dos Milagres. Um 
impressionante complexo monumental que é o tes-
temunho de seu esplêndido passado como potência 
marítima, onde está situado: o Batistério, a Catedral 
e a famosa Torre Inclinada, indispensáveis para obter 
uma das fotos mais procuradas da Itália. Retorno a 
Florença e parada na Piazzale Michelangelo, de onde 
teremos as melhores vistas da cidade Tempo livre. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, conhe-
cida sobretudo pelas 14 torres medievais que se con-
servam, as quais foram construídas em conjunto com 
outras 58 numa espécie de “competição” em que as 
famílias mais influentes procuraram demonstrar o 

Itália Bela I
ST22060 >> Milão > Veneza > Florença > Roma

Góndolas no Grande Canal · Veneza

A Catedral · Siena
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desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

seu poder e riqueza. Tempo livre. Continuação para 
Siena. A cidade viveu seu máximo esplendor no sé-
culo. XIII, quando tinha a banca mais próspera da 
Itália. Visitaremos o exterior de sua Catedral, seu 
centro histórico medieval e a praça do Campo com 
sua forma original em leque, onde está localizado o 
Palácio Gótico da Prefeitura. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Saída para Roma, chegada à capi-
tal italiana, La Cidade Eterna. Traslado ao hotel e se 
desejar pode fazer um opcional: Rome á noite para 
conhecer os grandes ícones turísticos como Campo 
di Fiori, onde poderá saborear uma deliciosa pizza, 
a Piazza Navona, a Piazza del Pantheon e a filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 21 · JUN 11 · JUL 16 · AGO 13 · SET 17

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22060 · Preço desde

1.245$  9 dias
 3 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 9 ABR / 21 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 4 JUN / 29 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 5 NOV / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22060 Milão / Roma

Seleção 9 3 1.245 1.615

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Passeio Panorâmico de Milão, passeio pa-
norâmico pela Lagoa de Veneza, passeio Panorâmico de 
Florença, passeio Panorâmico de Roma.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Visita com guia local de Verona; Dia na Toscana (Pisa e Luc-
ca); Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e 
na Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 9 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22060 1.450 / 1.820 1.420 / 1.790 1.625 / 1.995

Itália Bela I
ST22060 >> Milão > Veneza > Florença > Roma

Roma

Florença

VenezaMilão

ITÁLIA

2

2
1

3

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade 4*
Veneza Sirio Hotel / Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam. Tempo livre. Continuação para Siena. 
A cidade viveu seu máximo esplendor no século. 
XIII, quando tinha a banca mais próspera da Itália. 
Visitaremos o exterior de sua Catedral, seu centro 
histórico medieval e a praça do Campo com sua 
forma original em leque, onde está localizado o Pa-
lácio Gótico da Prefeitura. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições) Saída para Roma, chegada à capital 
italiana, La Cidade Eterna. Traslado ao hotel e se 
desejar pode fazer um opcional: Rome á noite para 
conhecer os grandes ícones turísticos como Campo 
di Fiori, onde poderá saborear uma deliciosa pizza, 
a Piazza Navona, a Piazza del Pantheon e a filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, com 
a Capela Sistina e a Basílica onde fica a Pietá do 
mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Em seguida, tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 
da Cidade Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel 
Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vis-
ta do Palatino, Pirâmide de Cestia, Muralhas Aure-
lianas, Termas de Caracalla, Morro Celio, San Juan 
de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da República 
etc. Terminamos no famoso bairro de Trastevere, 
onde teremos tempo livre para comer. Resto do dia 
livre, se desejar, pode fazer uma excursão opcional: 
Roma Imperial, acompanhados por nosso guia local 
visitaremos o interior do Coliseu, o grande anfitea-
tro que foi mandado construir Séc.I, tinha capaci-
dade para 65.000 espectadores, é um Patrimônio 
Humanidade e uma das maravilhas do mundo, 
completamos com um passeio pela Via de los Foros 
Imperiais, para terminar na Piazza Venezia. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: VENEZA
Chegada e traslado ao hotel. Sempre que o horário 
de chegada do seu vôo permitir, ao final da tarde 
você encontrará o guia que o acompanha na rece-
pção do hotel. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela 
Lagoa de Veneza, para chegar, navegando, ao co-
ração de Veneza, onde admiramos a cúpula de San-
ta Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio 
dos Doges e a Piazzeta. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) e resto do dia livre. Se desejar, poderá 
realizar uma excursão opcional onde, além de um 
romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de 
São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local 
pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo 
os recantos mais belos desta cidade (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, em cujo 
interior, além de suas excelentes obras escultóri-
cas, estão os restos mortais do santo. Florença, al-
moço e visita panorâmica com guia local. Duomo 
de Santa Maria del Fiore, a torre do sino construído 
por Giotto, o Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça 
Signoria com o Palazzo Vecchio, etc. Resto do dia li-
vre para visitar os famosos mercados florentinos ou 
se desejar, pode fazer uma visita opcional aos mu-
seus florentinos, conhecendo as Capelas Medici e 
Galeria Accademia, que abriga uma das obras mais 
famosas do mestre Miguel Ángel e que é também o 
símbolo da cidade: o “David” (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, excursão op-
cional com almoço incluído, para desfrutar da Tos-
cana. Iniciamos nossa experiência em Lucca, a ci-
dade natal do famoso compositor Giacomo Puccini 
e refúgio de Dante durante seu exílio. Visite com 
um guia local uma das poucas cidades italianas 
que manteve todo o seu esplendor medieval in-
tacto, com destaque para a muralha, o Duomo de 
San Martino, os fabulosos palácios renascentistas e 
recoletos ruas cheias de comércio tradicional. Saí-
da para Pisa. Depois do almoço, visita panorâmica 
com guia local, onde entre outros lugares conhe-
ceremos a maravilhosa Praça dos Milagres. Um im-
pressionante complexo monumental que é o teste-
munho de seu esplêndido passado como potência 
marítima, onde está situado: o Batistério, a Catedral 
e a famosa Torre Inclinada. Retorno a Florença e 
parada na Piazzale Michelangelo, de onde teremos 
as melhores vistas da cidade Tempo livre. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22494 · Preço desde

1.075$  8 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 10 ABR / 22 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 5 JUN / 30 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22494 Veneza / Roma

Seleção 8 2 1.075 1.380

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza, 
passeio Panorâmico de Florença, passeio Panorâmico 
de Roma.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Dia na Toscana (Pisa e Lucca); Roma à noite; Entrada e guia 
nos Museus do Vaticano e na Basílica de São Pedro em 
Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 8 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22494 1.255 / 1.560 1.250 / 1.555 1.430 / 1.735

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Itália Bela II
ST22494 >> Veneza > Florença > Roma

Roma

Florença

Veneza

ITÁLIA

2

2

3

Palazzo della Ragione · Pádua
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QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Saída para Siena. A cidade viveu 
seu máximo esplendor no século. XIII. Visitaremos 
o exterior de sua Catedral, seu centro histórico me-
dieval e a praça do Campo, onde está localizado o 
Palácio Gótico da Prefeitura. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições). Próxima parada, San Gimignano, 
conhecida especialmente pelo dia 14 Conservam-se 
torres medievais, que foram construídas em con-
junto com outras 58 numa espécie de “compe-
tição” em que as famílias mais influentes tentaram 
demonstrar o seu poder e riqueza. Antes de chegar 
à capital faremos uma segunda parada em Pisa, 
tempo livre para visitar a maravilhosa Plaza de los 
Milagros. Um impressionante complexo monumen-
tal que é o testemunho do seu esplêndido passado 
como potência marítima, onde se situa: o Batisté-
rio, a Sé Catedral e a famosa Torre Inclinada, Tempo 
Livre. Saída para Florença. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
ao Duomo de Santa María del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula feita por Brunelleschi e que ser-
viu de modelo para Michelangelo para fazer a de 
São Pedro no Vaticano, a torre sineira, construída 
por Giotto, o Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça 
Signoria com o Palazzo Vecchio e seu conjunto 
de estátuas e fontes de grande riqueza artística. 
Tempo livre  para continuar a conhecer esta cidade 
maravilhosa, que foi o “Berço do Renascimento”. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Partida para 
a região do Vêneto, atravessando os Apeninos e a 
região da Emilia Romagna até chegar ao hotel na 
região do Vêneto. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago, para chegar, na-
vegando, ao coração de Veneza, onde admiramos 
a cúpula de Santa María de la Salud, o majestoso 
exterior do Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto 
de acesso à Praça de São Marcos (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) e resto do dia livre para pas-
sear por esta cidade única construída sobre 118 
ilhotas. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional na qual, além de um romântico passeio 
de gôndola pelos canais venezianos, e um pas-
seio com nosso guia local pela chamada “Veneza 
Oculta”, conhecendo os lugares mais pitorescos 
desta cidade. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: VENEZA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: ROMA
Chegada em Roma e traslado para o hotel. Tem-
po livre para um primeiro contato com esta cidade 
maravilhosa que é, como dizem, um museu ao ar 
livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma à noite para visitar os grandes íco-
nes turísticos como Campo di Fiori, onde você po-
derá saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jan-
tar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a opor-
tunidade de fazer uma visita guiada opcional aos 
Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, cer-
tamente um dos motivos da sua viagem, pois po-
derá desfrutar de duas das grandes obras de arte 
universal: A Capela Sistina e a Basílica onde fica 
a famosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de 
visitar um dos museus mais importantes do mun-
do. Próximo tour panorâmico com guia local para 
conhecer a história e as principais construções 
da Cidade Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel 
Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vis-
ta do Palatino, Pirâmide de Cestia, Muralhas Aure-
lianas, Termas de Caracalla, Morro Celio, San Juan 
de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da República 
etc. Terminamos no famoso bairro de Trastevere, 
Resto do dia livre, se desejar, pode fazer uma excur-
são opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, 
o grande anfiteatro que foi mandado construir nele 
S.I, tinha capacidade para 65.000 espectadores, é 
um Patrimônio da Humanidade e uma das Maravil-
has do Mundo, completamos nossa visita com uma 
caminhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar exploran-
do esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional com almoço incluído 
na qual iremos à região da Campânia, visitando 
Pompéia e os magníficos vestígios arqueológi-
cos desta cidade romana interrompida no tempo 
pela erupção do Vesúvio em 79 DC; seguido por 
uma breve visão geral de Nápoles, navegaremos 
até a ilha de Capri, um refúgio para a alta socie-
dade internacional. Com locais tão maravilhosos 
como a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22117 · Preço desde

945$  7 dias
 3 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 3 ABR / 29 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 5 JUN / 30 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 13 NOV / 19 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22117 Roma / Veneza

Seleção 7 3 945 1.185

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Alojamento em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Tour Panorâmico de Roma, Tour Panorâmico 
de Florença, Tour Panorâmico da Lagoa Veneziana.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Siena, San Gimignano, Pisa.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 8 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22117 1.060 / 1.300 1.080 / 1.320 1.195 / 1.435

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Itália Monumental II
ST22117 >> Roma > Florença > Veneza 

Roma

Florença
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DOMINGO: ROMA
Chegada em Roma e traslado para o hotel. Tem-
po livre para um primeiro contato com esta cidade 
maravilhosa que é, como dizem, um museu ao ar 
livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma à noite para visitar os grandes ícones 
turísticos como Campo di Fiori, onde você poderá 
saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro (incluída 
na PACOTE EXCURSÕES e T.I.), certamente um dos 
motivos da sua viagem, pois poderá desfrutar de 
duas das grandes obras de arte universal: A Ca-
pela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
do mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos 
museus mais importantes do mundo. Próximo tour 
panorâmico com guia local para conhecer a histó-
ria e as principais construções da Cidade Eterna. 
Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha 
Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Termina-
mos no famoso bairro de Trastevere, Resto do dia 
livre, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal: Roma Imperial, acompanhados por nosso guia 
local visitaremos o interior do Coliseu, o grande 
anfiteatro que foi mandado construir nele S.I, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um 
Patrimônio da Humanidade e uma das Maravilhas 
do Mundo, completamos nossa visita com uma ca-
minhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional com almoço incluído na qual 
iremos à região da Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos vestígios arqueológicos desta cidade 
romana interrompida no tempo pela erupção do Ve-
súvio em 79 DC; seguido por uma breve visão geral 
de Nápoles, navegaremos até a ilha de Capri, um re-
fúgio para a alta sociedade internacional. Com locais 
tão maravilhosos como a Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para Siena. A cidade 
viveu seu máximo esplendor no século. XIII, quando 
tinha a banca mais próspera da Itália. Visitaremos o 
exterior de sua Catedral, seu centro histórico medie-
val e a praça do Campo com seu formato original 
em leque, onde está localizado o Palácio Gótico da 
Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Próxima parada, San Gimignano, conhecida especial-
mente pelo dia 14 Conservam-se torres medievais, 
que foram construídas em conjunto com outras 58 
numa espécie de “competição” em que as famílias 
mais influentes tentaram demonstrar o seu poder e 
riqueza. Antes de chegar à capital faremos uma se-
gunda parada em Pisa, tempo livre para visitar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros. Um impressionante 
complexo monumental que é o testemunho do seu 
esplêndido passado como potência marítima, onde 
se situa: o Batistério, a Sé Catedral e a famosa Torre 
Inclinada, Tempo Livre. Saída para Florença. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local ao 
Duomo de Santa María del Fiore, com sua maravil-

hosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de 
modelo para Michelangelo para fazer a de São Pedro 
no Vaticano, a torre sineira, construída por Giotto, 
o Batistério com os famosos Os Portões do Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e fontes 
de grande riqueza artística. Tempo livre  para conti-
nuar a conhecer esta cidade maravilhosa, que foi o 
“Berço do Renascimento”. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Partida para a região do Vêneto, atra-
vessando os Apeninos e a região da Emilia Romagna 
até chegar ao hotel na região do Vêneto. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa María de la Salud, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de acesso 
à Praça de São Marcos (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) e resto do dia livre para passear por esta 
cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se dese-
jar, você pode fazer uma excursão opcional na qual, 

Itália Monumental I
ST22056 >> Roma > Florença > Veneza > Milão 

Panorâmica da cidade · Florença

Panorâmica da cidade · San Gimignano
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Sempione Park, a Via Dante, a Piazza Cordusio, 
a Galleria Vittorio Emanuele, a Piazza della Scala, 
a Piazza del Duomo, a obra-prima da arquitetura 
gótica italiana, um ícone da cidade e do país, etc. 
Acomodação.

DOMINGO MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

além de um romântico passeio de gôndola pelos 
canais venezianos, e um passeio com nosso guia 
local pela chamada “Veneza Oculta”, conhecendo 
os lugares mais pitorescos desta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: VENEZA - PÁDUA - LAGO DE GARDA - MILÃO
O Café da manhã. Partida para Pádua para visitar 
a Basílica de Santo Antonio, importante centro de 
peregrinação, construída entre os séculos XIII e 
XIV, uma maravilhosa obra de arte gótica italiana 
em cujo interior, além de suas excelentes escul-
turas, estão os restos do santo. Continuação para 
a margem sul do Lago Garda, para a bela cidade 
Sirmione, uma cidade muito apreciada por suas 
águas termais, desde a época romana e onde se 
destaca, além de sua beleza natural, o espetacu-
lar selo do Castelo Rocca Scaligera, localizado em 
uma península que se encosta no lago e conecta 
o centro histórico de Sirmione com o continente. 
Tempo livre ou, se você desejar pode fazer uma 
completa excursão opcional, na que faremos uma 
visita panorâmica e um passeio de barco no lago, 
para desfrutar da beleza desta paisagem natural. 
Visita panorâmica com guia local, onde veremos 
os destaques da cidade: o Castello Sforzesco, 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 15 · JUN 19 · JUL 24 · AGO 21 · SET 11

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22056 · Preço desde

1.080$  8 dias
 3 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 3 ABR / 29 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 5 JUN / 30 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 13 NOV / 19 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22056 Roma / Milão

Seleção 8 3 1.080 1.375

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Alojamento em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Tour Panorâmico de Roma, Tour Panorâmico 
de Florença, Tour Panorâmico da Lagoa Veneziana, Tour 
Panorâmico de Milão.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Siena, San Gimignano, Pisa, 
Pádua, Lago Garda.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma; Panorâmica e passeio de 
barco no Lago Garda.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 8 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22056 1.230 / 1.525 1.215 / 1.510 1.365 / 1.660

Itália Monumental I
ST22056 >> Roma > Florença > Veneza > Milão 
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SÁBADO: MILÃO
Chegada e traslado ao hotel. Sempre que o horário 
de chegada do seu vôo permitir, ao final da tarde 
você encontrará o guia que o acompanha na rece-
pção do hotel. Nos seus tempos livres sugerimos que 
descubra as belezas da capital da Lombardia, admi-
rando a grandiosidade de seus edifícios e elegantes 
cafés como: o Zucca, o Taveggia ou o Cova. Jantar e 
acomodação.

DOMINGO: MILÃO - VERONA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
para conhecer os lugares mais importantes da ci-
dade, como o Castello Sforzesco, a Galeria Vittorio 
Emanuele, o Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça Sca-
la, Praça do Duomo, obra-prima da arte universal do 
gótico italiano, símbolo da cidade e do país. Partida 
para Verona, conhecida internacionalmente por ser o 
lugar onde Shakespeare ambientou a dramática his-
tória de Romeu e Julieta. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer uma visita com um guia local para apren-
der os segredos desta bela cidade. Continuação do 
tour pela região de Veneto e chegada ao hotel na 
região de Veneza Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Vene-
za, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do 
arquipélago: Santo André, o Lido, ou Murano, entre 
outras, para chegar, navegando, ao coração de Ve-
neza, onde admiramos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) e resto do dia 
livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 118 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma ex-
cursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhe-
cerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construí-
da entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa 
de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas 
excelentes obras escultóricas, estão os restos mor-
tais do santo. Florença, almoço e visita panorâmica 
com guia local. Duomo de Santa Maria del Fiore, 
com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e ser-
viu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 

riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 
os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 
fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel e que é também o símbolo da cida-
de: o “David” (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando 
de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma excur-
são opcional com almoço incluído, para desfrutar de 
um maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos nossa ex-
periência em Lucca, a cidade natal do famoso com-
positor Giacomo Puccini e refúgio de Dante durante 
seu exílio. Visite com um guia local a chamada “Ci-
dade das 100 torres e 100 igrejas”, uma das poucas 
cidades italianas que manteve todo o seu esplendor 
medieval intacto, com destaque para a muralha, o 
Duomo de San Martino, os fabulosos palácios renas-
centistas e recoletos ruas cheias de comércio tradi-
cional. Saída para Pisa. Depois do almoço, visita pa-
norâmica com guia local, onde entre outros lugares 
conheceremos a maravilhosa Praça dos Milagres. Um 

impressionante complexo monumental que é o tes-
temunho de seu esplêndido passado como potência 
marítima, onde está situado: o Batistério, a Catedral 
e a famosa Torre Inclinada, indispensáveis para obter 
uma das fotos mais procuradas da Itália. Retorno a 
Florença e parada na Piazzale Michelangelo, de onde 
teremos as melhores vistas da cidade Tempo livre. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjunto 
com outras 58 numa espécie de “competição” em 
que as famílias mais influentes procuraram demons-
trar o seu poder e riqueza. Tempo livre. Continuação 
para Siena. A cidade viveu seu máximo esplendor 
no século. XIII, quando tinha a banca mais próspera 
da Itália. Visitaremos o exterior de sua Catedral, seu 
centro histórico medieval e a praça do Campo com 
sua forma original em leque, onde está localizado o 
Palácio Gótico da Prefeitura. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Saída para Roma, chegada à capi-
tal italiana, La Cidade Eterna. Traslado ao hotel e se 

Itália Multicolor I
ST22058 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nápoles 
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está o Palácio Real, a Galeria Umberto I, a Ópera 
de Nápoles. Teatro San Carlo e, claro, passearemos 
por Spaccanapoli, onde se situava o antigo centro 
histórico greco-romano que deu origem à cidade e 
o lugar onde hoje bate o coração napolitano com 
suas pitorescas ruelas nas quais, junto com as vo-
zes animadas de seu povo, encontraremos as ofici-
nas dos artesãos. Restante do dia livre e se desejar 
pode fazer uma excursão opcional à Ilha de Capri, 
que por sua localização geográfica privilegiada, 
dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua es-
plêndida beleza natural e temperaturas amenas 
em qualquer época do ano, fez que, desde a mais 
remota antiguidade, foi um local desejado por im-
peradores, reis e príncipes e hoje em dia ponto de 
encontro da Alta Sociedade internacional. (Jantar 
Opção Pacote Refeições).Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, podemos 
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia 
inteiro a dois lugares inesquecíveis. Em primeiro lu-
gar, iremos a Pompeia, onde encontraremos com o 
nosso guia local os magníficos vestígios arqueoló-
gicos desta cidade romana interrompida no tempo 
pela erupção do Vesúvio em 79 DC. Continuação 
ao longo da Costa Amalfitana, de Sorrento e Posi-
tano, um dos enclaves mais característicos da pe-
nínsula homônima empoleirada entre as falésias e 
as montanhas, percorremos suas estreitas ruas às 
vezes formadas por pequenas escadas, que lhe 
conferem um encanto especial; De lá embarcamos 
para Amalfi, principal cidade da Costa Amalfitana, 
famosa, além de sua beleza e a sua Catedral, pela 
produção de limoncello, um licor típico da região. 
Retorno para Nápoles. (Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

desejar pode fazer um opcional: Rome á noite para 
conhecer os grandes ícones turísticos como Campo 
di Fiori, onde poderá saborear uma deliciosa pizza, 
a Piazza Navona, a Piazza del Pantheon e a filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Partida para Nápoles. Na chegada, 
faremos uma visita panorâmica com guia local, na 
qual poderemos apreciar os grandes contrastes da 
cidade, visita ao monte Posillipo para admirar as 
duas baías: Pozzuoli com os Campos Flegreinos e a 
Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais impres-
sionante da cidade. Haverá também um passeio a 
pé, no qual visitaremos a Praça do Plebiscito, onde 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22058 · Preço desde

1.635$  11 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 2 JUL / 10 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22058 Milão / Nápoles

Seleção 11 3 1.635 2.105

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Passeio Panorâmico de Milão, passeio pa-
norâmico pela Lagoa de Veneza, passeio Panorâmico 
de Florença, passeio Panorâmico de Roma e, passeio 
Panorâmico de Napoles.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Visita com guia local de Verona; Dia na Toscana (Pisa e Luc-
ca); Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e 
na Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 11 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22058 1.840 / 2.310 1.865 / 2.335 2.070 / 2.540

Roma

Nápoles

Florença

VenezaMilão
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1
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DOMINGO: VENEZA
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre.Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Vene-
za, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do 
arquipélago: Santo André, o Lido, ou Murano, entre 
outras, para chegar, navegando, ao coração de Ve-
neza, onde admiramos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) e resto do dia 
livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 118 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma ex-
cursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhe-
cerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construí-
da entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa 
de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas 
excelentes obras escultóricas, estão os restos mor-
tais do santo. Florença, almoço e visita panorâmica 
com guia local. Duomo de Santa Maria del Fiore, 
com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e ser-
viu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 
os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 
fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel e que é também o símbolo da cida-
de: o “David” (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfru-
tando de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com almoço incluído, para des-
frutar de um maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos 
nossa experiência em Lucca, a cidade natal do fa-
moso compositor Giacomo Puccini e refúgio de 
Dante durante seu exílio. Visite com um guia local a 
chamada “Cidade das 100 torres e 100 igrejas”, uma 
das poucas cidades italianas que manteve todo o 
seu esplendor medieval intacto, com destaque para 
a muralha, o Duomo de San Martino, os fabulosos 
palácios renascentistas e recoletos ruas cheias de 

comércio tradicional. Saída para Pisa. Depois do al-
moço, visita panorâmica com guia local, onde entre 
outros lugares conheceremos a maravilhosa Praça 
dos Milagres. Um impressionante complexo monu-
mental que é o testemunho de seu esplêndido pas-
sado como potência marítima, onde está situado: 
o Batistério, a Catedral e a famosa Torre Inclinada, 
indispensáveis para obter uma das fotos mais pro-
curadas da Itália. Retorno a Florença e parada na 
Piazzale Michelangelo, de onde teremos as melho-
res vistas da cidade Tempo livre. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjunto 
com outras 58 numa espécie de “competição” em 
que as famílias mais influentes procuraram demons-
trar o seu poder e riqueza. Tempo livre. Continuação 
para Siena. A cidade viveu seu máximo esplendor 
no século. XIII, quando tinha a banca mais próspera 

da Itália. Visitaremos o exterior de sua Catedral, seu 
centro histórico medieval e a praça do Campo com 
sua forma original em leque, onde está localizado o 
Palácio Gótico da Prefeitura. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Saída para Roma, chegada à capi-
tal italiana, La Cidade Eterna. Traslado ao hotel e se 
desejar pode fazer um opcional: Rome á noite para 
conhecer os grandes ícones turísticos como Campo 
di Fiori, onde poderá saborear uma deliciosa pizza, a 
Piazza Navona, a Piazza del Pantheon e a filmográfi-
ca Fontana di Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
do mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Em seguida, tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 
e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 

Itália Multicolor II
ST22560 >> Veneza > Florença > Roma > Nápoles 

Panorâmica com o Vesubio · Nápoles
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os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Partida para Nápoles. Na chegada, 
faremos uma visita panorâmica com guia local, na 
qual poderemos apreciar os grandes contrastes da 
cidade, visita ao monte Posillipo para admirar as 
duas baías: Pozzuoli com os Campos Flegreinos e a 
Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais impres-
sionante da cidade. Haverá também um passeio a 
pé, no qual visitaremos a Praça do Plebiscito, onde 
está o Palácio Real, a Galeria Umberto I, a Ópera 
de Nápoles. Teatro San Carlo e, claro, passearemos 
por Spaccanapoli, onde se situava o antigo centro 
histórico greco-romano que deu origem à cidade e 
o lugar onde hoje bate o coração napolitano com 
suas pitorescas ruelas nas quais, junto com as vo-
zes animadas de seu povo, encontraremos as ofici-
nas dos artesãos. Restante do dia livre e se desejar 
pode fazer uma excursão opcional à Ilha de Capri, 
que por sua localização geográfica privilegiada, 
dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua es-
plêndida beleza natural e temperaturas amenas 
em qualquer época do ano, fez que, desde a mais 
remota antiguidade, foi um local desejado por im-
peradores, reis e príncipes e hoje em dia ponto de 
encontro da Alta Sociedade internacional. (Jantar 
Opção Pacote Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, excursão 
opcional de dia inteiro a dois lugares inesquecíveis. 
Em primeiro lugar, iremos a Pompeia, onde en-
contraremos com o nosso guia local os magníficos 
vestígios arqueológicos desta cidade romana inte-
rrompida no tempo pela erupção do Vesúvio em 
79 DC. Continuação ao longo da Costa Amalfitana, 
de Sorrento e Positano, um dos enclaves mais ca-
racterísticos da península homônima empoleirada 
entre as falésias e as montanhas, percorremos suas 
estreitas ruas às vezes formadas por pequenas es-
cadas, que lhe conferem um encanto especial; De lá 
embarcamos para Amalfi, principal cidade da Costa 
Amalfitana, famosa, além de sua beleza e a sua Ca-
tedral, pela produção de limoncello, um licor típico 
da região. Retorno para Nápoles. (Jantar Opção Pa-
cote Refeições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, 
Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de 
Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de Caracalla, 
Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Ma-
yor, Praça da República etc. Terminamos no famoso 
bairro de Trastevere, onde teremos tempo livre para 
comer. Resto do dia livre, se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional: Roma Imperial, acompan-
hados por nosso guia local visitaremos o interior do 
Coliseu, o grande anfiteatro que foi mandado cons-
truir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 especta-
dores, é um Patrimônio Humanidade e uma das ma-
ravilhas do mundo, completamos com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no 
que hoje é o símbolo de Roma como a capital da 
Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgi-
co da cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22560 · Preço desde

1.455$  10 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 JUL / 11 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22560 Veneza / Nápoles

Seleção 10 2 1.455 1.865

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza, 
passeio Panorâmico de Florença, passeio Panorâmico 
de Roma e, passeio Panorâmico de Nápoles,.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Dia na Toscana (Pisa e Lucca); Roma à noite; Entrada e guia 
nos Museus do Vaticano e na Basílica de São Pedro em 
Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 10 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22560 1.635 / 2.045 1.685 / 2.095 1.865 / 2.275

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Roma

Nápoles

Florença

Veneza

ITÁLIA

2

2

3

2
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suas pitorescas ruelas nas quais, junto com as vozes 
animadas de seu povo, encontraremos as oficinas 
dos artesãos. Restante do dia livre e se desejar 
pode fazer uma excursão opcional à Ilha de Capri, 
que por sua localização geográfica privilegiada, 
dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua es-
plêndida beleza natural e temperaturas amenas 
em qualquer época do ano, fez que, desde a mais 
remota antiguidade, foi um local desejado por im-
peradores, reis e príncipes e hoje em dia ponto de 
encontro da Alta Sociedade internacional. (Jantar 
Opção Pacote Refeições).Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, podemos 
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia 
inteiro a dois lugares inesquecíveis. Em primeiro lu-
gar, iremos a Pompeia, onde encontraremos com o 
nosso guia local os magníficos vestígios arqueoló-
gicos desta cidade romana interrompida no tempo 
pela erupção do Vesúvio em 79 DC. Continuação 
ao longo da Costa Amalfitana, de Sorrento e Posi-
tano, um dos enclaves mais característicos da pe-
nínsula homônima empoleirada entre as falésias e 
as montanhas, percorremos suas estreitas ruas às 
vezes formadas por pequenas escadas, que lhe 
conferem um encanto especial; De lá embarcamos 
para Amalfi, principal cidade da Costa Amalfitana, 
famosa, além de sua beleza e a sua Catedral, pela 
produção de limoncello, um licor típico da região. 
Retorno para Nápoles. (Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUINTA-FEIRA: ROMA
Chegada e traslado ao hotel. Sempre que o horário 
de chegada do seu vôo permitir, ao final da tarde 
você encontrará o guia que o acompanha na rece-
pção do hotel. Tempo livre para um primeiro con-
tacto com a cidade.Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer 
esta maravilhosa cidade, que pode aproveitar para 
visitar um dos seus muitos museus ou visitar as 
suas muitas zonas comerciais ou visitar alguns dos 
seus vestígios arqueológicos. Acomodação.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Partida para Nápoles. Na chegada, 
faremos uma visita panorâmica com guia local, na 
qual poderemos apreciar os grandes contrastes da 
cidade, visita ao monte Posillipo para admirar as 
duas baías: Pozzuoli com os Campos Flegreinos e a 
Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais impres-
sionante da cidade. Haverá também um passeio a 
pé, no qual visitaremos a Praça do Plebiscito, onde 
está o Palácio Real, a Galeria Umberto I, a Ópera 
de Nápoles. Teatro San Carlo e, claro, passearemos 
por Spaccanapoli, onde se situava o antigo centro 
histórico greco-romano que deu origem à cidade e 
o lugar onde hoje bate o coração napolitano com 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22120 · Preço desde

770$  6 dias

SAÍDAS SEMANAIS: 7 JUL / 15 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22120 Roma / Nápoles

Seleção 6 - 770 985

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Passeio Panorâmico de Roma e, passeio Pa-
norâmico de Nápoles,.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 3 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22120 885 / 1.100 855 / 1.070 970 / 1.185

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Roma e Sul
ST22120 >> Roma > Nápoles 

Roma

Nápoles
ITÁLIA

2

3

Fuente de los 4 Ríos · Roma
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SÁBADO: MILAN
Chegada à Milão. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a cidade. Jantar e 
Acomodação.

DOMINGO: DOMINGO: MILAN - LAGO D’ ORTA - LAGO 
MAGGIORE

Café da manhã e visita panorâmica da cidade: Cas-
tello Sforzesco, Sempione Park, Via Dante, Piazza 
Cordussio, Galleria di Vittorio Emanuele, Piazza della 
Scala, Piazza del Duomo com a catedral, etc. Partida 
para o Lago Orta, considerado um dos mais belos la-
gos da região alpina, onde faremos um passeio de 
trem elétrico até o centro histórico da cidade de Orta 
onde embarcaremos para a Ilha de San Giulio, onde 
se encontra a Basílica do mesmo nome.). Retorno ao 
continente. Tempo livre até o momento de ir ao Lago 
Maggiore. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEAS)
Café da manhã. Hoje vamos conhecer o Lago Mag-
giore onde se encontram encantadoras populações 
que atraíram o turismo internacional desde a época 
da Belle Époque. Navegaremos até às Ilhas Borro-
meas. Visita às três ilhas: a “Ilha Linda”,que acolhe 
o famoso Palácio Borromeo construído em 1670; a 
“Ilha Mãe” e a “Ilha dos Pescadores”. Almoço nas il-
has. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - 
LAGO COMO

O Café da manhã. Continuando pelos lagos alpinos, 
iremos para a cidade suíça de Locarno, que graças à 
sua excepcional localização geográfica nas margens 
do Lago Maggiore e ao peculiar microclima subtropi-
cal desta área do cantão suíço de língua italiana de 
Ticino se tornou um destino turístico; onde se pode 
praticar esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios 
de história e desfrutar de um ambiente animado. 
Tempo livre para passear por esta cidade, ponto de 
encontro de figuras de renome internacional e onde 
se pode caminhar ao longo do passeio da fama, per-
sonagens como Santana, Sting ou Juanes, têm sua 
própria estrela. Continuação para Lugano, no lago do 
mesmo nome. Subida em funicular até o Monte Sal-
vatore, onde desfrutaremos de excelentes vistas do 
lago e do maravilhoso entorno. Após o tempo livre 
no centro histórico da cidade, almoço e continuação 
para Como. Visita panorâmica * do centro histórico e 
nos dirigimos ao nosso hotel no Lago Como. Jantar 
e acomodação.

* Eventualmente esta visita poderá ser feita no dia 
seguinte.

QUARTA-FEIRA: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - 
LAGO COMO

Café da manhã. Durante este dia faremos um inte-
ressante passeio pelo Lago de Como, no qual visi-

taremos uma cidade maravilhosa, Varenna, onde 
através de suas ruas, seus recantos e seus perfuma-
dos jardins você poderá respirar uma atmosfera de 
outros tempos e poderá desfrutar de uma vista mag-
nífica. caminhando ao longo do romântico “caminho 
do lago”. Visitaremos dois lugares evocativos, Villa 
Monastero, com seu jardim de dois quilômetros em 
frente ao lago ou Villa Cipressi, com seu jardim de 
várias alturas. Em seguida, iremos para Bellagio, um 
povoado mais famoso do lago, para o qual navega-
remos, pois assim sentiremos que chegamos a um 

lugar excepcional, admirando as fachadas das casas 
em tons pastéis e as ruas em degraus que sobem as 
colinas que o circundam.Almoço e tempo livre antes 
do embarque para um tour pelo lago Como. Conti-
nuação para o hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LAGO DE CÓMO - VERONA - VICENZA - 
VENEZA

Café da manhã. Partida para Verona, conhecida 
internacionalmente por ser o lugar onde Shakes-
peare ambientou a dramática história de Romeu e 

O melhor do norte da Itália I
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teatro coberto mais antigo do mundo. Seu design é 
inspirado nos antigos teatros gregos e romanos, o 
Corso de Andrea Palladio, a principal via da cidade, 
repleta de palácios e casas senhoriais, a Piazza del 
Signori, símbolo do símbolo do esplendor da Re-
pública de Veneza nesta cidade e onde se destaca 
a Basílica Palladiana, entre outros monumentos. Se 
desejar, você pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com um guia local. Continuação para hotel 
na zona de Veneza Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se situam as ilhas mais 
famosas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula 
de Santa María de la Salud, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de 
acesso à Plaza de San Marco (Almoço Opção Pa-
cote de Refeições) e resto do dia livre para pas-
sear por esta cidade única construída sobre 118 
ilhotas. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional na qual, além de um passeio romântico 
de gôndola pelos canais venezianos, e um pas-
seio com nosso guia local pela chamada “Veneza 
Oculta”, conhecendo os recantos mais pitorescos 
desta cidade. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: VENEZA - PÁDUA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Saída com destino a Pádua para 
visitar a Basílica de Santo Antonio, importante 
centro de peregrinação, construída entre os sécu-
los XIII e XIV, uma belíssima obra de arte gótica 
italiana, dentro da qual, além de suas excelentes 
obras escultóricas, estão os restos mortais do 
santo. Continuação para a costa sul do Lago de 
Garda, até Sirmione, cidade muito apreciada por 
suas águas termais, desde a época romana e onde, 
além de sua beleza natural, se destaca a espetacu-
lar imagem do castelo Rocca Scaligera, localizado 
em uma península projetando-se no lago e conec-
ta o centro histórico de Sirmione com o continen-
te. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional, 
passeio de barco no lago, para apreciar a beleza 
deste cenário natural Continuação à Lombardia 
e chegada a Milão. Passeio panorâmico com guia 
local, no qual conheceremos os destaques da cida-
de: Castello Sforzesco, Parco Sempione, Via Dan-
te, Piazza Cordusio, Galleria Vittorio Emanuele, 
Piazza della Scala, Piazza del Duomo a obra-prima 
do gótico italiano, uma cidade E ícone do país. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO MILAN
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Julieta. Tempo livre ou se desejar pode fazer uma 
visita com um guia local para aprender os segre-
dos desta bela cidade. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Partida para Vicenza. Tempo livre para 
desfrutar desta elegante cidade, que é conhecida 
como a cidade de Palladio, já que foi em Vicenza 
que este artista desenvolveu a mais importante de 
suas obras de arte. Tempo livre para admirar seu 
grande patrimônio artístico, com destaque para o 
Teatro Olímpico, joia do Renascimento, que foi in-
augurado ao público em março de 1585, sendo o 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22121 · Preço desde

2.105$  9 dias
 10 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 18 JUN / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22121 Milão / Milão

Seleção 9 10 2.105 2.770

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Panorâmica de Milão e Como, Excursão às Ilhas Borro-

meu, Lago Orta e Ilha San Giulio, Tour Panorâmico da 
Lagoa Veneziana.

-  Outros locais comentados pelo nosso guia (de acordo 
com o itinerário): Lugano; Bondinho Monte Salvatore; 
Locarno; Varenna; Bellagio; Villa Cipressi; Vila Monaste-
ro; Pádua, Lago Garda.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 13 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22121 2.195 / 2.860

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade  4*
Lago Maggiore Gran Hotel Dino L. Maggiore 4* 
 Simplon L. Maggiore 4*
Lago di Como B&B Hotel Como Como 3* 
 B&B Como City Center Como 3*
Veneza Smart Holiday Mestre 4* 
 Sirio Mestre 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor do norte da Itália I
ST22121 >> Milão > Lago Maggiore > Lago de Como > Veneza > Milão
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SÁBADO: MILAN
Chegada à Milão. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a cidade. Jantar e 
Acomodação.

DOMINGO: DOMINGO: MILAN - LAGO D’ ORTA - LAGO 
MAGGIORE

Café da manhã e visita panorâmica da cidade: Cas-
tello Sforzesco, Sempione Park, Via Dante, Piazza 
Cordussio, Galleria di Vittorio Emanuele, Piazza della 
Scala, Piazza del Duomo com a catedral, etc. Partida 
para o Lago Orta, considerado um dos mais belos la-
gos da região alpina, onde faremos um passeio de 
trem elétrico até o centro histórico da cidade de Orta 
onde embarcaremos para a Ilha de San Giulio, onde 
se encontra a Basílica do mesmo nome.). Retorno ao 
continente. Tempo livre até o momento de ir ao Lago 
Maggiore. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEAS)
Café da manhã. Hoje vamos conhecer o Lago Mag-
giore onde se encontram encantadoras populações 
que atraíram o turismo internacional desde a época 
da Belle Époque. Navegaremos até às Ilhas Borro-
meas. Visita às três ilhas: a “Ilha Linda”,que acolhe 
o famoso Palácio Borromeo construído em 1670; a 
“Ilha Mãe” e a “Ilha dos Pescadores”. Almoço nas il-
has. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - 
LAGO COMO

O Café da manhã. Continuando pelos lagos alpinos, 
iremos para a cidade suíça de Locarno, que graças à 
sua excepcional localização geográfica nas margens 
do Lago Maggiore e ao peculiar microclima subtropi-
cal desta área do cantão suíço de língua italiana de 
Ticino se tornou um destino turístico; onde se pode 
praticar esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios 
de história e desfrutar de um ambiente animado. 
Tempo livre para passear por esta cidade, ponto de 
encontro de figuras de renome internacional e onde 
se pode caminhar ao longo do passeio da fama, per-
sonagens como Santana, Sting ou Juanes, têm sua 
própria estrela. Continuação para Lugano, no lago do 
mesmo nome. Subida em funicular até o Monte Sal-
vatore, onde desfrutaremos de excelentes vistas do 
lago e do maravilhoso entorno. Após o tempo livre 
no centro histórico da cidade, almoço e continuação 
para Como. Visita panorâmica * do centro histórico e 
nos dirigimos ao nosso hotel no Lago Como. Jantar 
e acomodação.

* Eventualmente esta visita poderá ser feita no dia 
seguinte.

QUARTA-FEIRA: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - 
LAGO COMO

Café da manhã. Durante este dia faremos um inte-
ressante passeio pelo Lago de Como, no qual visi-

taremos uma cidade maravilhosa, Varenna, onde 
através de suas ruas, seus recantos e seus perfuma-
dos jardins você poderá respirar uma atmosfera de 
outros tempos e poderá desfrutar de uma vista mag-
nífica. caminhando ao longo do romântico “caminho 
do lago”. Visitaremos dois lugares evocativos, Villa 
Monastero, com seu jardim de dois quilômetros em 
frente ao lago ou Villa Cipressi, com seu jardim de 
várias alturas. Em seguida, iremos para Bellagio, um 
povoado mais famoso do lago, para o qual navega-
remos, pois assim sentiremos que chegamos a um 
lugar excepcional, admirando as fachadas das casas 
em tons pastéis e as ruas em degraus que sobem as 
colinas que o circundam.Almoço e tempo livre antes 
do embarque para um tour pelo lago Como. Conti-
nuação para o hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LAGO DE CÓMO - VERONA - VICENZA - 
VENEZA

Café da manhã. Partida para Verona, conhecida por 
ser o lugar onde Shakespeare ambientou a dramá-
tica história de Romeu e Julieta. Tempo livre ou se 
desejar pode fazer uma visita com um guia local para 
aprender os segredos desta bela cidade. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Partida para Vicenza. 
Tempo livre para desfrutar desta elegante cidade, 
que é conhecida como a cidade de Palladio, já que foi 
em Vicenza que este artista desenvolveu a mais im-
portante de suas obras de arte. Tempo livre para ad-
mirar seu grande patrimônio artístico, com destaque 
para o Teatro Olímpico, joia do Renascimento, que 
foi inaugurado ao público em março de 1585, sendo 
o teatro coberto mais antigo do mundo. Seu design 

O melhor do norte da Itália II
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Santa María de la Salud, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de aces-
so à Plaza de San Marco (Almoço Opção Pacote 
de Refeições) e resto do dia livre para passear por 
esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional na 
qual, além de um passeio romântico de gôndola pe-
los canais venezianos, e um passeio com nosso guia 
local pela chamada “Veneza Oculta”, conhecendo 
os recantos mais pitorescos desta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: VENEZA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

é inspirado nos antigos teatros gregos e romanos, o 
Corso de Andrea Palladio, a principal via da cidade, 
repleta de palácios e casas senhoriais, a Piazza del 
Signori, símbolo do símbolo do esplendor da Re-
pública de Veneza nesta cidade e onde se destaca 
a Basílica Palladiana, entre outros monumentos. Se 
desejar, você pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com um guia local. Continuação para hotel 
na zona de Veneza Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se situam as ilhas mais 
famosas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22620 · Preço desde

1.935$  8 dias
 9 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 18 JUN / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22620 Milão / Veneza

Seleção 8 9 1.935 2.540

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-   Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Panorâmica de Milão e Como, Excursão às Ilhas Borro-

meu, Lago Orta e Ilha San Giulio, Tour Panorâmico da 
Lagoa Veneziana.

-  Outros locais comentados pelo nosso guia (de acordo 
com o itinerário): Lugano; Bondinho Monte Salvatore ; 
Locarno ; Varenna ; Bellagio ; Villa Cipressi ; Vila Monas-
tero ; Verona e Vicenza.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 12 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22620 2.025 / 2.630

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situaçaõ Cat.

Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade  4*
Lago Maggiore Gran Hotel Dino L. Maggiore 4* 
 Simplon L. Maggiore 4*
Lago di Como B&B Hotel Como Como 3* 
 B&B Como City Center Como 3*
Veneza Smart Holiday Mestre 4* 
 Sirio Mestre 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor do norte da Itália II
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SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Chegada em Palermo. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã. Pela manhã saída para Monreale 
e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob a 
desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral 
de Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imen-
sa fonte toda trabalhada em mármore de Carrara 
branco com alegorias mitológicas, o Quattro Canti 
ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao vice-rei 
sob cujo mandato a construção dos quatro palácios 
barrocos na intersecção da Via Vittorio Emmanue-
le e Via Maqueda, a Igreja Normanda da Martorana 
também chamada de Santa Maria del’Ammiraglio 
que foi erguida em 1143 por Giorgio de Antioquia, 
almirante de Roger II (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilianas, 
como o urbanismo normando, a organização árabe 
da casa em torno do pátio e uma grande variedade 
de doces típicos. Continuação para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com um 
guia local com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho, rodeada de Moinhos que 
permitem a produção do famoso sal de Trapani. Al-
moço. Continuação para Agrigento: “A mais bela ci-
dade dos mortais” onde, hoje, ainda se pode admirar 
DEZ templos dóricos que se erguem no vale. Jantar 
e acomodação. 

QUINTA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Café da Manhã. Visita com guia local ao famoso e 
único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da esplên-
dida Villa Romana del Casale, uma luxuosa residên-
cia, localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e os 
costumes da época. Almoço em casa rural da região. 
Continuação para Caltagirone, “Capital da Cerâmi-
ca”, uma bonita localidade, centro produtor, onde vi-
sitaremos um laboratório de cerâmica, onde poderão 

vivenciar a técnica de produção e confeccionar o seu 
próprio objecto. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã. Saída para Noto, capital do barroco 
siciliano. Tempo livre para admirar a Catedral com-
pletamente renovada após vários anos de restau-
ração e também para passear por suas ruas repletas 
de tesouros arquitetônicos. Continuação para Siracu-
sa: a maior cidade da antiguidade fundada em 734-
733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao longo 
do mar, junto à ilha de Ortigia, que está ligada ao 
continente por uma ponte. Na chegada teremos uma 
experiência única em que, se as condições permiti-
rem, faremos um mini cruzeiro para admirar as be-
lezas do centro histórico de Siracusa a bordo de um 
barco. Almoço. Visita panorâmica com guia local da 
zona arqueológica: O Templo de Atena, transforma-
do em Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethu-
sa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro 
Romano localizado perto de Latomie e l ‘Orecchio 
di Dionisio. Continuação para Catânia onde faremos 
uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, a mais im-
portante da costa oriental, caracteriza-se fundamen-

talmente pelas suas construções em pedra vulcânica. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3. 345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1. 800 metros de al-
titude. Visita às crateras extintas, as chamadas “Cra-
teri Silvestri”. A variedade da flora e as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do caminho 
são esplêndidas. Durante séculos, o vulcão criou um 
lugar onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Iremos al-
moçar numa casa rural no sopé do Etna onde, além 
de desfrutar de uma refeição típica e genuína, po-
deremos provar o vinho Etna de produção própria. 
Continuação para Taormina: está localizado no cume 
da pitoresca rocha do Monte Tauro (204m. Altitude). 
Tempo livre para compras, para descobrir as român-
ticas ruas da cidade ou para visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde poderá desfrutar de um magnífico 
panorama do Etna e do Mar Jônico. Retorno a Catania 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

Sicília e Roma
ST22126 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Roma 
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universal: A Capela Sistina e a Basílica onde fica 
a famosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de 
visitar um dos museus mais importantes do mun-
do. Próximo tour panorâmico com guia local para 
conhecer a história e as principais construções 
da Cidade Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel 
Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vis-
ta do Palatino, Pirâmide de Cestia, Muralhas Aure-
lianas, Termas de Caracalla, Morro Celio, San Juan 
de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da República 
etc. . Terminamos no famoso bairro de Trastevere, 
Resto do dia livre, se desejar, pode fazer uma excur-
são opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, 
o grande anfiteatro que foi mandado construir nele 
S. I, tinha capacidade para 65. 000 espectadores, é 
um Patrimônio da Humanidade e uma das Maravil-
has do Mundo, completamos nossa visita com uma 
caminhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

TERÇA FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa. Se desejar, você pode fa-
zer uma excursão opcional com almoço incluído na 
qual iremos à região da Campânia, visitando Pom-
péia e os magníficos vestígios arqueológicos desta 
cidade romana interrompida no tempo pela eru-
pção do Vesúvio em 79 DC; seguido por uma breve 
visão geral de Nápoles, navegaremos até a ilha de 
Capri, um refúgio para a alta sociedade internacio-
nal. Com locais tão maravilhosos como a Marina 
Grande, as falésias, as grutas, etc. Acomodação. 

QUARTA FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o momento do 
traslado ao aeroporto para embarque no voo à sua 
cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: CATANIA - ROMA
Café da manha e tempo livre até a hora do traslado 
ao aeroporto para realizar o voo a Roma. Chegada 
em Roma e traslado para o hotel. Tempo livre para 
um primeiro contato com esta cidade maravilhosa 
que é, como dizem, um museu ao ar livre, cheio de 
maravilhosas esculturas e fontes em suas encan-
tadoras praças e o lar de alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Sempre que o horário de 
chegada de seu voo permitir, encontrará o seu guia 
acompanhado na recepção do hotel no final da tar-
de. Se desejar, você pode fazer um tour opcional: 
Roma à noite para visitar os grandes ícones turís-
ticos como Campo di Fiori, onde você poderá sa-
borear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jantar e 
acomodação. 

SEGUNDA FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a opor-
tunidade de fazer uma visita guiada opcional aos 
Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, cer-
tamente um dos motivos da sua viagem, pois po-
derá desfrutar de duas das grandes obras de arte 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22126 · Preço desde

1.985$  10 dias
 8 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 11 ABR / 23 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 30 MAI / 24 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 7 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22126 Palermo / Roma

Seleção 10 8 1.985 2.440

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
- Aereo Catania - Roma.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito. 
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Monreale com entrada para o claustro e a catedral, 
Panorâmica de Palermo (entrada da Capela Palatina), 
Panorâmica de Trapani, Zona arqueológica de Agrigento 
(bilhetes incluídos).Visita à Piazza Armerina, (bilhetes in-
cluídos), Passeio de barco (se condições aplicáveis se o 
tempo permitir) e visita à área arqueológica de Siracusa 
(ingressos incluídos) Panorâmica de Catânia, Panorâmi-
ca de Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Erice, Caltagirone, Noto, 
Monte Etna, degustação de vinhos, Etna, Taormina.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma; Panorâmica e passeio de 
barco no Lago Garda.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 13 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22126 2.100 / 2.555 2.155 / 2.610 2.270 / 2.725

Sicília e Roma
ST22126 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Roma 

Roma

CaltagironeAgrigento

Catania

Palermo
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SEGUNDA-FEIRA: PALERMO.
Chegada em Palermo. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Mon-
reale e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob 
a desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de 
Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imensa fonte 
toda trabalhada em mármore de Carrara branco com 
alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vi-
gliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato 
a construção dos quatro palácios barrocos na inter-
secção da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a 
Igreja Normanda da Martorana também chamada de 
Santa Maria del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 
por Giorgio de Antioquia, almirante de Roger II (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilianas, 
como o urbanismo normando, a organização árabe 
da casa em torno do pátio e uma grande variedade 
de doces típicos. Continuação para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com um 
guia local com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho, rodeada de Moinhos que 
permitem a produção do sal de Trapani. Almoço. 
Continuação para Agrigento: “A mais bela cidade dos 
mortais” onde ainda se pode admirar DEZ templos 
dóricos no vale. Jantar e acomodação.

QUINTA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Café da manhã. Visita com guia local ao famoso e 
único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da esplên-
dida Villa Romana del Casale, uma luxuosa residên-
cia, localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e os 
costumes da época. Almoço em casa rural da região. 
Continuação para Caltagirone, “Capital da Cerâmi-
ca”, uma bonita localidade, centro produtor, onde vi-
sitaremos um laboratório de cerâmica, onde poderão 
vivenciar a técnica de produção e confeccionar o seu 
próprio objecto Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã e em direção a Noto, capital do ba-
rroco siciliano. Tempo livre para admirar a Catedral 
completamente renovada após vários anos de res-
tauração e também para passear por suas ruas re-
pletas de tesouros arquitetônicos. Continuação para 
Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 
734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao 
longo do mar, junto à ilha de Ortigia, que está liga-
da ao continente por uma ponte. Na chegada tere-
mos uma experiência única em que, se as condições 
permitirem, faremos um mini cruzeiro para admirar 
as belezas do centro histórico de Siracusa a bordo 
de um barco. Almoço. Visita panorâmica com guia 
local da zona arqueológica: O Templo de Atena, 
transformado em Catedral Cristã, a lendária Fontana 
di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o 

Anfiteatro Romano localizado perto de Latomie e l 
‘Orecchio di Dionisio. Continuação para Catânia onde 
faremos uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, 
a mais importante da costa oriental, caracteriza-se 
fundamentalmente pelas suas construções em pe-
dra vulcânica. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã.Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de al-
titude. Visita às crateras extintas, as chamadas “Cra-
teri Silvestri”. A variedade da flora é esplêndida e as 
paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho também são esplêndidas. Durante séculos, 

Sicília Clássica I
ST22124 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Palermo 

Castelo Maniace em Ilha de Ortigia · Siracusa

Vista da Catedral · Palermo
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ta do estreito que separa a Sicília do continente. 
Continuaremos para Cefalù. Almoço. Tempo livre 
nesta sugestiva cidade junto ao mar que presen-
teia o visitante com um maravilhoso espetáculo 
artístico de luzes e cores. Não deixe de visitar a 
maravilhosa “Cattedrale Normanna” cuja cons-
trução data de 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tem-
po livre para passear pelas estreitas ruas repletas 
de joalherias e elegantes lojas que conservam 
todo o seu fascínio medieval. Continuação para 
Palermo. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Café da manhã. Tempo livre até o momento do 
traslado ao aeroporto para embarque no voo à sua 
cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

o vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e 
história se uniram para dar origem a um lugar único 
no mundo. Iremos almoçar numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar de uma refeição 
típica e genuína, poderemos provar o vinho Etna de 
produção própria. Continuação para Taormina: está 
localizado no cume da pitoresca rocha do Monte 
Tauro (204m. Altitude). Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas da cidade ou 
para visitar o famoso Teatro Grego, de onde poderá 
desfrutar de um magnífico panorama do Etna e do 
Mar Jônico. Retorno a Catania (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Café da manhã e saída para Messina para um pas-
seio panorâmico pela cidade, que inclui uma vis-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22124 · Preço desde

1.460$  8 dias
 8 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22124 Palermo / Palermo

Seleção 8 8 1.460 1.860

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Monreale com entrada para o claustro e a catedral, 
Panorâmica de Palermo (entrada da Capela Palatina), 
Panorâmica de Trapani, Zona arqueológica de Agrigento 
(bilhetes incluídos).Visita à Piazza Armerina, (bilhetes in-
cluídos), Passeio de barco (se condições aplicáveis se o 
tempo permitir) e visita à área arqueológica de Siracusa 
(ingressos incluídos) Panorâmica de Catânia, Panorâmi-
ca de Messina.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Erice, Caltagirone, Noto, 
Monte Etna, degustação de vinhos -Etna, Taormina, 
Cefalù.

-  Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 13 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22124 1.640 / 2.040

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Sicília Clássica I
ST22124 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Palermo 
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SEGUNDA-FEIRA: PALERMO.
Chegada em Palermo. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para 
Monreale e visita ao Claustro Beneditino e à Ca-
tedral. Sob a desculpa sugestiva de uma visão de 
sonho em que encontrou um tesouro escondido por 
seu pai, o rei normando William II realizou a cons-
trução de uma das mais belas catedrais da Europa. 
Posteriormente, você retornará à cidade de Palermo 
para fazer um tour de ônibus. Após o almoço, fare-
mos uma visita panorâmica com um guia local pelo 
centro histórico da capital siciliana. Visitaremos 
seus principais monumentos como a Capela Palati-
na, a Catedral de Palermo, a famosa Praça Pretoria, 
uma imensa fonte toda trabalhada em mármore de 
Carrara branco com alegorias mitológicas, o Quat-
tro Canti ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao 
vice-rei sob cujo mandato a construção dos qua-
tro palácios barrocos na intersecção da Via Vitto-
rio Emmanuele e Via Maqueda, a Igreja Normanda 
da Martorana também chamada de Santa Maria 
del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 por Giorgio 
de Antioquia, almirante de Roger II (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilianas, 
como o urbanismo normando, a organização árabe 
da casa em torno do pátio e uma grande variedade 
de doces típicos. Continuação para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com um 
guia local com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho, rodeada de Moinhos que 
permitem a produção do famoso sal de Trapani. Al-
moço. Continuação para Agrigento: “A mais bela ci-
dade dos mortais” onde, hoje, ainda se pode admirar 
DEZ templos dóricos que se erguem no vale. Jantar 
e acomodação.

QUINTA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Café da manhã. Visita com guia local ao famoso e 
único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da esplên-
dida Villa Romana del Casale, uma luxuosa residên-
cia, localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e os 
costumes da época. Almoço em casa rural da região. 
Continuação para Caltagirone, “Capital da Cerâmi-
ca”, uma bonita localidade, centro produtor, onde vi-
sitaremos um laboratório de cerâmica, onde poderão 

vivenciar a técnica de produção e confeccionar o seu 
próprio objecto Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã. Saída para Noto, capital do barroco 
siciliano. Tempo livre para admirar a Catedral com-
pletamente renovada após vários anos de restau-
ração e também para passear por suas ruas repletas 
de tesouros arquitetônicos. Continuação para Siracu-
sa: a maior cidade da antiguidade fundada em 734-
733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao longo 
do mar, junto à ilha de Ortigia, que está ligada ao 
continente por uma ponte. Na chegada teremos uma 

experiência única em que, se as condições permiti-
rem, faremos um mini cruzeiro para admirar as be-
lezas do centro histórico de Siracusa a bordo de um 
barco. Almoço. Visita panorâmica com guia local da 
zona arqueológica: O Templo de Atena, transforma-
do em Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethu-
sa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro 
Romano localizado perto de Latomie e l ‘Orecchio 
di Dionisio. Continuação para Catânia onde faremos 
uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, a mais im-
portante da costa oriental, caracteriza-se fundamen-
talmente pelas suas construções em pedra vulcânica. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

Sicília Clássica II
ST22644 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania 

Teatro Grego · Taormina

Vila Romana do Casale · Piazza Armerina
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uma refeição típica e genuína, poderemos provar o 
vinho Etna de produção própria. Continuação para 
Taormina, no cume da rocha do Monte Tauro. Tem-
po livre para compras, para descobrir as românticas 
ruas da cidade ou para visitar o famoso Teatro Gre-
go, de onde poderá desfrutar de um magnífico pa-
norama do Etna e do Mar Jônico. Retorno a Catania 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA
Café da manhã. Tempo livre até o momento do 
traslado ao aeroporto para embarque no voo à sua 
cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã.Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de 
altitude. Visita às crateras extintas, as chamadas 
“Crateri Silvestri”. A variedade da flora é esplêndi-
da e as paisagens lunares que podem ser vistas ao 
longo do caminho também são esplêndidas. Duran-
te séculos, o vulcão criou um lugar onde natureza, 
cultura e história se uniram para dar origem a um 
lugar único no mundo. Iremos almoçar numa casa 
rural no sopé do Etna onde, além de desfrutar de 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22644 · Preço desde

1.340$  7 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22644 Palermo / Catania

Seleção 7 7 1.340 1.730

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Monreale com entrada para o claustro e a catedral, 
Panorâmica de Palermo (entrada da Capela Palatina), 
Panorâmica de Trapani, Zona arqueológica de Agrigen-
to (bilhetes incluídos). Visita à Piazza Armerina, (bilhetes 
incluídos), Passeio de barco (se condições aplicáveis se 
o tempo permitir) e visita à área arqueológica de Siracu-
sa (ingressos incluídos) Panorâmica de Catânia.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Erice, Caltagirone, Noto, 
Monte Etna, degustação de vinhos, Etna, Taormina.

-  Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 11 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22644 1.485 / 1.830

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Sicília Clássica II
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SEGUNDA-FEIRA: PALERMO.
Chegada em Palermo. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Mon-
reale e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob 
a desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de 
Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imensa fonte 
toda trabalhada em mármore de Carrara branco com 
alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vi-
gliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato 
a construção dos quatro palácios barrocos na inter-
secção da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a 
Igreja Normanda da Martorana também chamada de 
Santa Maria del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 
por Giorgio de Antioquia, almirante de Roger II (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilianas, 
como o urbanismo normando, a organização árabe 
da casa em torno do pátio e uma grande variedade 
de doces típicos. Continuação para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com um 
guia local com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho, rodeada de Moinhos que 
permitem a produção do famoso sal de Trapani. Al-
moço. Continuação para Agrigento onde, hoje, ainda 
se pode admirar DEZ templos dóricos que se erguem 
no vale. Jantar e acomodação.

QUINTA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Café da manhã. Visita com guia local ao famoso e 
único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da esplên-
dida Villa Romana del Casale, uma luxuosa residên-
cia, localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e os 
costumes da época. Almoço em casa rural da região. 
Continuação para Caltagirone, “Capital da Cerâmi-
ca”, uma bonita localidade, centro produtor, onde vi-
sitaremos um laboratório de cerâmica, onde poderão 
vivenciar a técnica de produção e confeccionar o seu 
próprio objecto Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã e em direção a Noto, capital do ba-
rroco siciliano. Tempo livre para admirar a Catedral 
completamente renovada após vários anos de res-
tauração e também para passear por suas ruas re-
pletas de tesouros arquitetônicos. Continuação para 
Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 
734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao 
longo do mar, junto à ilha de Ortigia, que está ligada 
ao continente por uma ponte. Na chegada, se as con-
dições permitirem, faremos um mini cruzeiro para 
admirar as belezas do centro histórico de Siracusa a 
bordo de um barco. Almoço. Visita panorâmica com 
guia local da zona arqueológica: O Templo de Atena, 
a lendária Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o 
Teatro Grego e o Anfiteatro Romano localizado per-
to de Latomie e l ‘Orecchio di Dionisio. Continuação 
para Catânia onde faremos uma visita panorâmica a 
pé. Esta cidade, a mais importante da costa oriental, 
caracteriza-se fundamentalmente pelas suas cons-
truções em pedra vulcânica. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã.Se as condições climáticas permiti-
rem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto e 
ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus che-
gará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de altitu-
de. Visita às crateras extintas, as chamadas “Crateri 
Silvestri”. Iremos almoçar numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar de uma refeição tí-
pica e genuína, poderemos provar o vinho Etna de 
produção própria. Continuação para Taormina: está 
localizado no cume da pitoresca rocha do Monte 
Tauro (204m. Altitude). Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas da cidade ou para 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde poderá des-
frutar de um magnífico panorama do Etna e do Mar 
Jônico. Retorno a Catania (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA   VENEZA
Café da manhã. Tempo livre até á hora do traslado de 
saída lo voo a Veneza.Chegada a Veneza resto do dia 
livre, Jantar e Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Vene-
za, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do 
arquipélago: Santo André, o Lido, ou Murano, entre 
outras, para chegar, navegando, ao coração de Ve-
neza, onde admiramos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) e resto do dia 
livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 118 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma ex-
cursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhe-

cerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão os 
restos mortais do santo. Florença, almoço e visita pa-
norâmica com guia local. Duomo de Santa Maria del 
Fiore, com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e 
serviu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 
os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 
fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel: o “David” (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: : FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com almoço incluído, para des-
frutar de um maravilhoso dia na Toscana. Iniciamos 
nossa experiência em Lucca, a cidade natal do famo-
so compositor Giacomo Puccini e refúgio de Dante 
durante seu exílio. Visite com um guia local da cida-
de, uma das poucas cidades italianas que manteve 
todo o seu esplendor medieval intacto. Saída para 
Pisa. Depois do almoço, visita panorâmica com guia 
local, onde entre outros lugares conheceremos a 
maravilhosa Praça dos Milagres. Um impressionante 
complexo monumental que é o testemunho de seu 
esplêndido passado como potência marítima, onde 
está situado: o Batistério, a Catedral e a famosa Torre 
Inclinada, indispensáveis para obter uma das fotos 
mais procuradas da Itália. Retorno a Florença e para-
da na Piazzale Michelangelo, de onde teremos as me-
lhores vistas da cidade Tempo livre. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjunto 
com outras 58 numa espécie de “competição” em 
que as famílias mais influentes procuraram demons-
trar o seu poder e riqueza. Tempo livre. Continuação 
para Siena. A cidade viveu seu máximo esplendor 
no século. XIII, quando tinha a banca mais próspera 
da Itália. Visitaremos o exterior de sua Catedral, seu 

Sicília e Itália Multicolor
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cidade, visita ao monte Posillipo para admirar as 
duas baías: Pozzuoli com os Campos Flegreinos e a 
Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais impres-
sionante da cidade. Haverá também um passeio a 
pé, no qual visitaremos a Praça do Plebiscito, onde 
está o Palácio Real, a Galeria Umberto I, a Ópera 
de Nápoles. Teatro San Carlo e, claro, passearemos 
por Spaccanapoli, onde se situava o antigo centro 
histórico greco-romano que deu origem à cidade. 
Restante do dia livre e se desejar pode fazer uma 
excursão opcional à Ilha de Capri, que desde a mais 
remota antiguidade, foi um local desejado por im-
peradores, reis e príncipes e hoje em dia ponto de 
encontro da Alta Sociedade internacional. (Jantar 
Opção Pacote Refeições).Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, podemos 
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia 
inteiro a dois lugares inesquecíveis. Em primeiro lu-
gar, iremos a Pompeia, onde encontraremos com o 
nosso guia local os magníficos vestígios arqueoló-
gicos desta cidade romana interrompida no tempo 
pela erupção do Vesúvio em 79 DC. Continuação 
ao longo da Costa Amalfitana, de Sorrento e Posi-
tano, um dos enclaves mais característicos da pe-
nínsula homônima. De lá embarcamos para Amal-
fi, principal cidade da Costa Amalfitana, famosa, 
além de sua beleza e a sua Catedral, pela produção 
de limoncello, um licor típico da região. Retorno 
para Nápoles. (Jantar Opção Pacote Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

centro histórico medieval e a praça do Campo com 
sua forma original em leque, onde está localizado o 
Palácio Gótico da Prefeitura. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Saída para Roma, chegada à capi-
tal italiana, La Cidade Eterna. Traslado ao hotel e se 
desejar pode fazer um opcional: Rome á noite para 
conhecer os grandes ícones turísticos como Campo 
di Fiori, onde poderá saborear uma deliciosa pizza, 
a Piazza Navona, a Piazza del Pantheon e a filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Partida para Nápoles. Na chegada, 
faremos uma visita panorâmica com guia local, na 
qual poderemos apreciar os grandes contrastes da 
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SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22180 · Preço desde

3.055$  16 dias
 9 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 27 JUN / 5 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22180 Palermo / Nápoles

Seleção 16 9 3.055 3.805

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Monreale com entrada para o claustro e a catedral, 
Panorâmica de Palermo (entrada da Capela Palatina), 
Panorâmica de Trapani, Zona arqueológica de Agrigen-
to (bilhetes incluídos).Visita à Piazza Armerina, (bilhetes 
incluídos), Passeio de barco (se condições aplicáveis se 
o tempo permitir) e visita à área arqueológica de Siracu-
sa (ingressos incluídos) Panorâmica de Catânia, Passeio 
panorâmico pela Lagoa de Veneza, passeio Panorâmico 
de Florença, passeio Panorâmico de Roma e, passeio 
Panorâmico de Napoles,.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Erice, Caltagirone, Noto, 
Monte Etna, degustação de vinhos, Etna, Taormina, San 
Gimignano, Siena.

-  Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa bási-
co, inclui as seguintes visitas:
Dia na Toscana (Pisa e Lucca); Roma à noite; Entrada e 
guia nos Museus do Vaticano e na Basílica de São Pedro 
em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 21 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22180 3.235 / 3.985 3.430 / 4.180 3.610 / 4.360

Sicília e Itália Multicolor
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SEGUNDA-FEIRA: PALERMO.
Chegada em Palermo. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Mon-
reale e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob 
a desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de 
Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imensa fonte 
toda trabalhada em mármore de Carrara branco com 
alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vi-
gliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato 
a construção dos quatro palácios barrocos na inter-
secção da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a 
Igreja Normanda da Martorana também chamada de 
Santa Maria del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 
por Giorgio de Antioquia, almirante de Roger II (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar com características sicilianas, como o 
urbanismo normando, a organização árabe da casa 
em torno do pátio e uma grande variedade de doces 
típicos. Continuação para a parte oeste da Sicília para 
a visita panorâmica de Trapani com um guia local 
com suas salinas. Visitaremos a área de produção de 
sal marinho, rodeada de Moinhos que permite a pro-
dução do sal de Trapani. Almoço. Continuação para 
Agrigento: “A mais bela cidade dos mortais” onde, 
hoje, ainda se pode admirar DEZ templos dóricos 
que se erguem no vale. Jantar e acomodação.

QUINTA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Café da manhã. Visita com guia local ao famoso e 
único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da esplên-
dida Villa Romana del Casale, uma luxuosa residên-
cia, localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e os 
costumes da época. Almoço em casa rural da região. 
Continuação para Caltagirone, “Capital da Cerâmi-
ca”, uma bonita localidade, centro produtor, onde vi-
sitaremos um laboratório de cerâmica, onde poderão 
vivenciar a técnica de produção e confeccionar o seu 
próprio objecto Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã e em direção a Noto, capital do ba-
rroco siciliano. Tempo livre para admirar a Catedral 
completamente renovada após vários anos de res-
tauração e também para passear por suas ruas re-
pletas de tesouros arquitetônicos. Continuação para 
Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 
734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao 
longo do mar, junto à ilha de Ortigia, que está liga-
da ao continente por uma ponte. Na chegada tere-
mos uma experiência única em que, se as condições 
permitirem, faremos um mini cruzeiro para admirar 
as belezas do centro histórico de Siracusa a bordo 
de um barco. Almoço. Visita panorâmica com guia 
local da zona arqueológica: O Templo de Atena, 
transformado em Catedral Cristã, a lendária Fontana 
di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o 
Anfiteatro Romano localizado perto de Latomie e l 
‘Orecchio di Dionisio. Continuação para Catânia onde 
faremos uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, 
a mais importante da costa oriental, caracteriza-se 
fundamentalmente pelas suas construções em pe-
dra vulcânica. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã.Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de al-
titude. Visita às crateras extintas, as chamadas “Cra-
teri Silvestri”. A variedade da flora é esplêndida e as 
paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho também são esplêndidas. Durante séculos, 
o vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e 

história se uniram para dar origem a um lugar único 
no mundo. Iremos almoçar numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar de uma refeição tí-
pica e genuína, poderemos provar o vinho Etna de 
produção própria. Continuação para Taormina: está 
localizado no cume da pitoresca rocha do Monte 
Tauro (204m. Altitude). Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas da cidade ou para 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde poderá des-
frutar de um magnífico panorama do Etna e do Mar 
Jônico. Retorno a Catania (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA   VENEZA
Café da manhã. Tempo livre até o momento do tras-
lado ao aeroporto para embarque no voo à Veneza.
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Vene-
za, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do 
arquipélago: Santo André, o Lido, ou Murano, entre 
outras, para chegar, navegando, ao coração de Ve-
neza, onde admiramos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) e resto do dia 
livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 118 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma ex-
cursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhe-
cerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construí-
da entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa 
de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas 
excelentes obras escultóricas, estão os restos mor-
tais do santo. Florença, almoço e visita panorâmica 
com guia local. Duomo de Santa Maria del Fiore, 
com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e ser-
viu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 
os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 
fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel e que é também o símbolo da cida-
de: o “David” (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

Sicília e Itália Bela
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hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: : FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfru-
tando de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com almoço incluído, para des-
frutar de um maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos 
nossa experiência em Lucca, a cidade natal do 
famoso compositor Giacomo Puccini e refúgio de 
Dante durante seu exílio. Visite com um guia local a 
chamada “Cidade das 100 torres e 100 igrejas”, uma 
das poucas cidades italianas que manteve todo o 
seu esplendor medieval intacto, com destaque para 
a muralha, o Duomo de San Martino, os fabulosos 
palácios renascentistas e recoletos ruas cheias de 
comércio tradicional. Saída para Pisa. Depois do al-
moço, visita panorâmica com guia local, onde entre 
outros lugares conheceremos a maravilhosa Praça 
dos Milagres. Um impressionante complexo mo-
numental que é o testemunho de seu esplêndido 
passado como potência marítima, onde está situa-
do: o Batistério, a Catedral e a famosa Torre Inclina-
da, indispensáveis para obter uma das fotos mais 
procuradas da Itália. Retorno a Florença e parada 
na Piazzale Michelangelo, de onde teremos as me-
lhores vistas da cidade Tempo livre. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjun-
to com outras 58 numa espécie de “competição” 
em que as famílias mais influentes procuraram 
demonstrar o seu poder e riqueza. Tempo livre. 
Continuação para Siena. A cidade viveu seu máxi-
mo esplendor no século. XIII, quando tinha a ban-
ca mais próspera da Itália. Visitaremos o exterior 
de sua Catedral, seu centro histórico medieval e a 
praça do Campo com sua forma original em leque, 
onde está localizado o Palácio Gótico da Prefeitura. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) Saída para 
Roma, chegada à capital italiana, La Cidade Eter-
na. Traslado ao hotel e se desejar pode fazer um 
opcional: Rome á noite para conhecer os grandes 
ícones turísticos como Campo di Fiori, onde pode-
rá saborear uma deliciosa pizza, a Piazza Navona, 
a Piazza del Pantheon e a filmográfica Fontana di 
Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22127 · Preço desde

2.580$  14 dias
 9 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 4 ABR / 16 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 30 MAI / 24 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 31 OUT / 20 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22127 Palermo / Roma

Seleção 14 9 2.580 3.230

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-   Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo com 

o trajeto indicado.
-  Aereo Catania - Veneza.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em quartos 

duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem e 

no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante todo 

o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerário): 

Monreale com entrada para o claustro e a catedral, Panorâ-
mica de Palermo (entrada da Capela Palatina), Panorâmi-
ca de Trapani, Zona arqueológica de Agrigento (bilhetes 
incluídos).Visita à Piazza Armerina, (bilhetes incluídos), 
Passeio de barco (se condições aplicáveis) se o tempo per-
mitir) e visita à área arqueológica de Siracusa (ingressos 
incluídos) Panorâmica de Catânia, passeio panorâmico pela 
Lagoa de Veneza, passeio Panorâmico de Florença, passeio 
Panorâmico de Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia (de 
acordo com o itinerário): Erice, Caltagirone, Noto, Monte 
Etna, degustação de vinhos, Etna, Taormina, Cefalù, Gimig-
nano, Siena.

-  Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa bási-
co, inclui as seguintes visitas:
Dia na Toscana (Pisa e Lucca); Roma à noite; Entrada e 
guia nos Museus do Vaticano e na Basílica de São Pedro 
em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 19 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22127 2.760 / 3.410 2.900 / 3.550 3.080 / 3.730

Sicília e Itália Bela
ST22127 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Veneza > Florença > Roma

Roma

Veneza

Florença

ITÁLIA

Palermo

Agrigento
Caltagirone

Catania

2

1 1
2

3

2

2



ITÁLIA REGIONAL 3534 ITÁLIA REGIONAL

SÁBADO: CATANIA.
Chegada à Catania. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de alti-
tude. Visita às crateras extintas, as chamadas “Crateri 
Silvestri”. Iremos almoçar numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar de uma refeição tí-
pica e genuína, poderemos provar o vinho Etna de 
produção própria. Continuação para Taormina: está 
localizado no cume da pitoresca rocha do Monte 
Tauro (204m. Altitude). Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas da cidade ou para 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde poderá des-
frutar de um magnífico panorama do Etna e do Mar 
Jônico. Retorno a Catania (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Café da manhã e saída para Messina para uma vi-
sita panorâmica pela cidade, que inclui uma vista 
do estreito que separa a Sicília do continente. Con-
tinuaremos para Cefalù. Almoço. Tempo livre nes-
ta sugestiva cidade junto ao mar que presenteia o 
visitante com um maravilhoso espetáculo artístico 
de luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
“Cattedrale Normanna” cuja construção data de 1131 
e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para passear 
pelas estreitas ruas repletas de joalherias e elegantes 
lojas que conservam todo o seu fascínio medieval. 
Continuação para Palermo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Mon-
reale e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob 
a desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de 
Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imensa fonte 
toda trabalhada em mármore de Carrara branco com 
alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vi-
gliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato 
a construção dos quatro palácios barrocos na inter-
secção da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a 
Igreja Normanda da Martorana também chamada de 

Santa Maria del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 
por Giorgio de Antioquia, almirante de Roger II (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilianas, 
como o urbanismo normando, a organização árabe 
da casa em torno do pátio e uma grande variedade 
de doces típicos. Continuação para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com um 
guia local com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho, rodeada de Moinhos que 
permitem a produção do famoso sal de Trapani. Al-
moço. Continuação para Agrigento: “A mais bela ci-
dade dos mortais” onde, hoje, ainda se pode admirar 
DEZ templos dóricos que se erguem no vale. Jantar 
e acomodação.

QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - 
CALTAGIRONE

Café da manhã Visita com guia local ao famoso 
e único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da esplên-
dida Villa Romana del Casale, uma luxuosa residên-
cia, localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e os 
costumes da época. Almoço em casa rural da região. 
Continuação para Caltagirone, “Capital da Cerâmi-
ca”, uma bonita localidade, centro produtor, onde vi-
sitaremos um laboratório de cerâmica, onde poderão 
vivenciar a técnica de produção e confeccionar o seu 
próprio objecto Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã e em direção a Noto, capital do ba-
rroco siciliano. Tempo livre para admirar a Catedral 
completamente renovada após vários anos de res-
tauração e também para passear por suas ruas re-
pletas de tesouros arquitetônicos. Continuação para 
Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 
734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao 
longo do mar, junto à ilha de Ortigia, que está ligada 
ao continente por uma ponte. Na chegada, se as con-
dições permitirem, faremos um mini cruzeiro para 
admirar as belezas do centro histórico de Siracusa a 
bordo de um barco. Almoço. Visita panorâmica com 
guia local da zona arqueológica: O Templo de Atena, 
transformado em Catedral Cristã, a lendária Fontana 
di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o 
Anfiteatro Romano localizado perto de Latomie e l 
‘Orecchio di Dionisio. Continuação para Catânia onde 
faremos uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, 
a mais importante da costa oriental, caracteriza-se 
fundamentalmente pelas suas construções em pe-
dra vulcânica. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

SÁBADO: CATANIA   MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até o momento do tras-
lado ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino a Milão. Chegada e traslado ao hotel. 
Nos seus tempos livres sugerimos que descubra as 
belezas da capital da Lombardia, admirando a gran-
diosidade de seus edifícios e elegantes cafés como: o 
Zucca, o Taveggia ou o Cova. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MILÃO - VERONA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
para conhecer os lugares mais importantes da ci-
dade, como o Castello Sforzesco, a Galeria Vittorio 
Emanuele, o Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça Sca-
la, Praça do Duomo, obra-prima da arte universal do 
gótico italiano, símbolo da cidade e do país. Partida 
para Verona, conhecida internacionalmente por ser o 
lugar onde Shakespeare ambientou a dramática his-
tória de Romeu e Julieta. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer uma visita com um guia local para apren-
der os segredos desta bela cidade. Continuação do 
tour pela região de Veneto e chegada ao hotel na 
região de Veneza Jantar. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela 
Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, para chegar, navegando, 
ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
e resto do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional onde, além de um romântico pas-
seio em gôndola por seus canais venezianos, se con-
hecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, em cujo 
interior, além de suas excelentes obras escultóricas, 
estão os restos mortais do santo. Florença, almoço 
e visita panorâmica com guia local. Duomo de San-
ta Maria del Fiore, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 
os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 
fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel: o “David” (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

Sicília Histórica e Itália Bela
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Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para termi-
nar no que hoje é o símbolo de Roma como a capi-
tal da Itália unificada, a Piazza Venezia, onde fica o 
famoso “Altar da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO:ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: : FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfru-
tando de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com almoço incluído, para des-
frutar de um maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos 
nossa experiência em Lucca, a cidade natal do 
famoso compositor Giacomo Puccini e refúgio de 
Dante durante seu exílio. Visite com um guia local a 
chamada “Cidade das 100 torres e 100 igrejas”, uma 
das poucas cidades italianas que manteve todo o 
seu esplendor medieval intacto, com destaque para 
a muralha, o Duomo de San Martino, os fabulosos 
palácios renascentistas e recoletos ruas cheias de 
comércio tradicional. Saída para Pisa. Depois do al-
moço, visita panorâmica com guia local, onde entre 
outros lugares conheceremos a maravilhosa Praça 
dos Milagres. Um impressionante complexo mo-
numental que é o testemunho de seu esplêndido 
passado como potência marítima, onde está situa-
do: o Batistério, a Catedral e a famosa Torre Inclina-
da, indispensáveis para obter uma das fotos mais 
procuradas da Itália. Retorno a Florença e parada 
na Piazzale Michelangelo, de onde teremos as me-
lhores vistas da cidade Tempo livre. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjun-
to com outras 58 numa espécie de “competição” 
em que as famílias mais influentes procuraram de-
monstrar o seu poder e riqueza. Tempo livre. Conti-
nuação para Siena. A cidade viveu seu máximo es-
plendor no século. XIII, quando tinha a banca mais 
próspera da Itália. Visitaremos o exterior de sua 
Catedral, seu centro histórico medieval e a praça 
do Campo, onde está localizado o Palácio Gótico 
da Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Saída para Roma, chegada à capital italiana, La Ci-
dade Eterna. Traslado ao hotel e se desejar pode 
fazer um opcional: Rome á noite para conhecer 
os grandes ícones turísticos como Campo di Fiori, 
onde poderá saborear uma deliciosa pizza, a Piazza 
Navona, a Piazza del Pantheon e a filmográfica Fon-
tana di Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22798 · Preço desde

3.065$  16 dias
 11 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 14 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 15 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22798 Catania / Roma

Seleção 16 11 3.065 3.830

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Aéreo Catania - Milao.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Panorâmica de Messina, Monreale com entra-
da para o claustro e a catedral, Panorâmica de Palermo 
(entrada para a Capela Palatina), Panorâmica de Trapa-
ni, Área arqueológica de Agrigento (ingressos incluídos).
Visita à Piazza Armerina, (ingressos incluídos), Passeio 
de barco (se as condições climáticas permitirem) e visi-
ta à área arqueológica de Siracusa (ingressos incluídos) 
Vista panorâmica de Catânia, Passeio Panorâmico de Mi-
lão, passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza, passeio 
Panorâmico de Florença, passeio Panorâmico de Roma.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): Monte Etna, - degustação de vinhos de Etna, 
Taormina, Cefalù, Erice, Caltagirone, Noto, San Gimigna-
no, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Visita com guia local de Verona; Dia na Toscana (Pisa e Luc-
ca); Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e 
na Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 13 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22798 3.270 / 4.035 3.420 / 4.185 3.625 / 4.390

Sicília Histórica e Itália Bela
ST22798 >> Catania > Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Milão > Veneza > Florença > Roma
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SÁBADO: CATANIA.
Chegada à Catania. Traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Sicília. No 
final da tarde, você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de al-
titude. Visita às crateras extintas, as chamadas “Cra-
teri Silvestri”. A variedade da flora é esplêndida e as 
paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho também são esplêndidas. Durante séculos, 
o vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e 
história se uniram para dar origem a um lugar único 
no mundo. Iremos almoçar numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar de uma refeição tí-
pica e genuína, poderemos provar o vinho Etna de 
produção própria. Continuação para Taormina: está 
localizado no cume da pitoresca rocha do Monte 
Tauro (204m. Altitude). Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas da cidade ou para 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde poderá des-
frutar de um magnífico panorama do Etna e do Mar 
Jônico. Retorno a Catania (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Café da manhã e saída para Messina para uma vi-
sita panorâmica pela cidade, que inclui uma vista 
do estreito que separa a Sicília do continente. Con-
tinuaremos para Cefalù. Almoço. Tempo livre nes-
ta sugestiva cidade junto ao mar que presenteia o 
visitante com um maravilhoso espetáculo artístico 
de luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
“Cattedrale Normanna” cuja construção data de 1131 
e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para passear 
pelas estreitas ruas repletas de joalherias e elegantes 
lojas que conservam todo o seu fascínio medieval. 
Continuação para Palermo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Mon-
reale e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob 
a desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de 
Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imensa fonte 
toda trabalhada em mármore de Carrara branco com 

alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vi-
gliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato 
a construção dos quatro palácios barrocos na inter-
secção da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a 
Igreja Normanda da Martorana também chamada de 
Santa Maria del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 
por Giorgio de Antioquia, almirante de Roger II (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilianas, 
como o urbanismo normando, a organização árabe 
da casa em torno do pátio e uma grande variedade 
de doces típicos. Continuação para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com um 
guia local com suas salinas. Visitaremos a área de 

produção de sal marinho, rodeada de Moinhos que 
permitem a produção do famoso sal de Trapani. Al-
moço. Continuação para Agrigento: “A mais bela ci-
dade dos mortais” onde, hoje, ainda se pode admirar 
DEZ templos dóricos que se erguem no vale. Jantar 
e acomodação.

QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - 
CALTAGIRONE

Café da manhã Visita com guia local ao famoso 
e único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da es-
plêndida Villa Romana del Casale, uma luxuosa 
residência, localizada no coração da Sicília, um im-
portante exemplo da época romana e onde se pode 
admirar os preciosos mosaicos que representam os 
usos e os costumes da época. Almoço em casa rural 
da região. Continuação para Caltagirone, “Capital 

Sicília Histórica
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zeiro para admirar as belezas do centro histórico 
de Siracusa a bordo de um barco. Almoço. Visita 
panorâmica com guia local da zona arqueológica: 
O Templo de Atena, transformado em Catedral 
Cristã, a lendária Fontana di Arethusa, o Templo 
de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano 
localizado perto de Latomie e l ‘Orecchio di Dio-
nisio. Continuação para Catânia onde faremos 
uma visita panorâmica a pé. Esta cidade, a mais 
importante da costa oriental, caracteriza-se fun-
damentalmente pelas suas construções em pedra 
vulcânica. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

SÁBADO: CATANIA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

da Cerâmica”, uma bonita localidade, centro pro-
dutor, onde visitaremos um laboratório de cerâmi-
ca, onde poderão vivenciar a técnica de produção 
e confeccionar o seu próprio objecto Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã e em direção a Noto, capital do 
barroco siciliano. Tempo livre para admirar a Cate-
dral completamente renovada após vários anos de 
restauração e também para passear por suas ruas 
repletas de tesouros arquitetônicos. Continuação 
para Siracusa: a maior cidade da antiguidade fun-
dada em 734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se 
estende ao longo do mar, junto à ilha de Ortigia, 
que está ligada ao continente por uma ponte. Na 
chegada teremos uma experiência única em que, 
se as condições permitirem, faremos um mini cru-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22797 · Preço desde

1.565$  8 dias
 8 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 MAI / 15 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22797 Catania / Catania

Seleção 8 8 1.565 1.965

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Panorâmica de Messina, Monreale com entra-
da para o claustro e a catedral, Panorâmica de Palermo 
(entrada para a Capela Palatina), Panorâmica de Trapani, 
Área arqueológica de Agrigento (ingressos incluídos).Vi-
sita à Piazza Armerina, (ingressos incluídos), Passeio de 
barco (se as condições climáticas permitirem) e visita à 
área arqueológica de Siracusa (ingressos incluídos) Vista 
panorâmica de Catânia,.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): Monte Etna, - degustação de vinhos de Etna, 
Taormina, Cefalù, Erice, Caltagirone, Noto.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 13 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22797 1.745 / 2.145

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Sicília Histórica
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DOMINGO: ROMA
Chegada em Roma e traslado para o hotel. Tem-
po livre para um primeiro contato com esta cidade 
maravilhosa que é, como dizem, um museu ao ar 
livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma à noite para visitar os grandes ícones 
turísticos como Campo di Fiori, onde você poderá 
saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro (incluída 
na PACOTE EXCURSÕES e T.I.), certamente um dos 
motivos da sua viagem, pois poderá desfrutar de 
duas das grandes obras de arte universal: A Ca-
pela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
do mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos 
museus mais importantes do mundo. Próximo tour 
panorâmico com guia local para conhecer a histó-
ria e as principais construções da Cidade Eterna. 
Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha 
Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Termina-
mos no famoso bairro de Trastevere, Resto do dia 
livre, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal: Roma Imperial, acompanhados por nosso guia 
local visitaremos o interior do Coliseu, o grande 
anfiteatro que foi mandado construir nele S.I, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um 
Patrimônio da Humanidade e uma das Maravilhas 
do Mundo, completamos nossa visita com uma ca-
minhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional com almoço incluído na qual 
iremos à região da Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos vestígios arqueológicos desta cidade 
romana interrompida no tempo pela erupção do Ve-
súvio em 79 DC; seguido por uma breve visão geral 
de Nápoles, navegaremos até a ilha de Capri, um re-
fúgio para a alta sociedade internacional. Com locais 
tão maravilhosos como a Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa 
primeira parada será em Siena. A cidade viveu seu 
máximo esplendor no século. XIII, quando tinha a 
banca mais próspera da Itália. Visitaremos o exte-
rior de sua Catedral, seu centro histórico medieval 
e a praça do Campo com seu formato original em 
leque, onde está localizado o Palácio Gótico da 
Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Próxima parada, San Gimignano, conhecida especial-
mente pelo dia 14 Conservam-se torres medievais, 
que foram construídas em conjunto com outras 58 
numa espécie de “competição” em que as famílias 
mais influentes tentaram demonstrar o seu poder e 
riqueza. Antes de chegar à capital faremos uma se-
gunda parada em Pisa, tempo livre para visitar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros. Um impressionante 
complexo monumental que é o testemunho do seu 
esplêndido passado como potência marítima, onde 
se situa: o Batistério, a Sé Catedral e a famosa Torre 
Inclinada, Tempo Livre. Saída para Florença. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA)
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local ao 
Duomo de Santa María del Fiore, com sua maravil-
hosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de 
modelo para Michelangelo para fazer a de São Pedro 
no Vaticano, a torre sineira, construída por Giotto, 
o Batistério com os famosos Os Portões do Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e fontes 
de grande riqueza artística. Tempo livre  para conti-
nuar a conhecer esta cidade maravilhosa, que foi o 
“Berço do Renascimento”. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Partida para a região do Vêneto, atra-
vessando os Apeninos e a região da Emilia Romagna 
até chegar ao hotel na região do Vêneto. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago, San Andrés, o 
Lido ou Murano, entre outras, para chegar, nave-
gando, ao coração de Veneza, onde admiramos 
a cúpula de Santa María de la Salud, o majestoso 
exterior do Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto 
de acesso à Praça de São Marcos (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) e resto do dia livre para pas-
sear por esta cidade única construída sobre 118 
ilhotas. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional na qual, além de um romântico passeio 
de gôndola pelos canais venezianos, e um pas-
seio com nosso guia local pela chamada “Veneza 
Oculta”, conhecendo os lugares mais pitorescos 
desta cidade. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SABADO: VENEZA   CATANIA
Café da manhã. Tempo livre até o momento do tras-
lado ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino a Catania. Chegada e traslado ao hotel. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de al-
titude. Visita às crateras extintas, as chamadas “Cra-
teri Silvestri”. A variedade da flora é esplêndida e as 
paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho também são esplêndidas. Durante séculos, 
o vulcão criou um lugar onde natureza, cultura e 
história se uniram para dar origem a um lugar único 
no mundo. Iremos almoçar numa casa rural no sopé 
do Etna onde, além de desfrutar de uma refeição tí-
pica e genuína, poderemos provar o vinho Etna de 
produção própria. Continuação para Taormina: está 
localizado no cume da pitoresca rocha do Monte 
Tauro (204m. Altitude). Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas da cidade ou para 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde poderá des-
frutar de um magnífico panorama do Etna e do Mar 
Jônico. Retorno a Catania (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Café da manhã e saída para Messina para uma vi-
sita panorâmica pela cidade, que inclui uma vista 
do estreito que separa a Sicília do continente. Con-
tinuaremos para Cefalù. Almoço. Tempo livre nes-
ta sugestiva cidade junto ao mar que presenteia o 
visitante com um maravilhoso espetáculo artístico 
de luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
“Cattedrale Normanna” cuja construção data de 1131 
e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para passear 
pelas estreitas ruas repletas de joalherias e elegantes 
lojas que conservam todo o seu fascínio medieval. 
Continuação para Palermo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Mon-
reale e visita ao Claustro Beneditino e à Catedral. Sob 
a desculpa sugestiva de uma visão de sonho em que 
encontrou um tesouro escondido por seu pai, o rei 
normando William II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Posteriormente, 
você retornará à cidade de Palermo para fazer um 
tour de ônibus. Após o almoço, faremos uma visita 
panorâmica com um guia local pelo centro históri-
co da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de 
Palermo, a famosa Praça Pretoria, uma imensa fonte 
toda trabalhada em mármore de Carrara branco com 
alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza 
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o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano localizado 
perto de Latomie e l ‘Orecchio di Dionisio. Conti-
nuação para Catânia onde faremos uma visita pa-
norâmica a pé. Esta cidade, a mais importante da 
costa oriental, caracteriza-se fundamentalmente 
pelas suas construções em pedra vulcânica. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno e salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de 
la vivienda en torno al patio e un amplio abanico 
de dulces típicos. Continuación hacia la parte oc-
cidental de Sicilia para la visita panorámica de Tra-
pani con guia local con sus salinas. Visitaremos la 
zona de producción de la sal marina, rodeados por 
los Molinos que permiten la elaboración de la fa-
mosa sal de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia 
Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” 
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Cena e 
alojamiento.

SABADO: CATANIA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Vigliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo man-
dato a construção dos quatro palácios barrocos na 
intersecção da Via Vittorio Emmanuele e Via Ma-
queda, a Igreja Normanda da Martorana também 
chamada de Santa Maria del’Ammiraglio que foi 
erguida em 1143 por Giorgio de Antioquia, almiran-
te de Roger II (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Café da manhã e saída para Erice. Tempo livre nesta 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Reúne muitas características sicilia-
nas, como o urbanismo normando, a organização 
árabe da casa em torno do pátio e uma grande va-
riedade de doces típicos. Continuação para a parte 
oeste da Sicília para a visita panorâmica de Trapani 
com um guia local com suas salinas. Visitaremos a 
área de produção de sal marinho, rodeada de Moin-
hos que permitem a produção do famoso sal de 
Trapani. Almoço. Continuação para Agrigento: “A 
mais bela cidade dos mortais” onde, hoje, ainda se 
pode admirar DEZ templos dóricos que se erguem 
no vale. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - 
CALTAGIRONE

Café da manhã Visita com guia local ao famoso 
e único “Vale dos Templos”. e continuação para a 
Piazza Armerina: visita com um guia local da es-
plêndida Villa Romana del Casale, uma luxuosa 
residência, localizada no coração da Sicília, um 
importante exemplo da época romana e onde se 
pode admirar os preciosos mosaicos que represen-
tam os usos e os costumes da época. Almoço em 
casa rural da região. Continuação para Caltagirone, 
“Capital da Cerâmica”, uma bonita localidade, cen-
tro produtor, onde visitaremos um laboratório de 
cerâmica, onde poderão vivenciar a técnica de pro-
dução e confeccionar o seu próprio objecto Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Café da manhã e em direção a Noto, capital do 
barroco siciliano. Tempo livre para admirar a Cate-
dral completamente renovada após vários anos de 
restauração e também para passear por suas ruas 
repletas de tesouros arquitetônicos. Continuação 
para Siracusa: a maior cidade da antiguidade fun-
dada em 734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se 
estende ao longo do mar, junto à ilha de Ortigia, 
que está ligada ao continente por uma ponte. Na 
chegada teremos uma experiência única em que, se 
as condições permitirem, faremos um mini cruzei-
ro para admirar as belezas do centro histórico de 
Siracusa a bordo de um barco. Almoço. Visita pa-
norâmica com guia local da zona arqueológica: O 
Templo de Atena, transformado em Catedral Cristã, 
a lendária Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22645 · Preço desde

2.790$  14 dias
 11 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 15 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 29 MAI / 9 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22645 Roma / Catania

Seleção 14 11 2.790 3.430

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Alojamento em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Aereo Veneza - Catania.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Tour Panorâmico de Roma, Tour Panorâmi-
co de Florença, Tour Panorâmico da Lagoa Veneziana, 
Panorâmica de Messina, Monreale com entrada para o 
claustro e a catedral, Panorâmica de Palermo (entrada 
para a Capela Palatina), Panorâmica de Trapani, Área 
arqueológica de Agrigento (ingressos incluídos).Visita à 
Piazza Armerina, (ingressos incluídos), Passeio de barco 
(se as condições climáticas permitirem) e visita à área 
arqueológica de Siracusa (ingressos incluídos) Vista pa-
norâmica de Catânia.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Siena, San Gimignano, Pisa, 
Monte Etna, - degustação de vinhos de Etna, Taormina, 
Cefalù, Erice, Caltagirone, Noto.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 21 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22645 2.905 / 3.545 3.105 / 3.745 3.220 / 3.860
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DOMINGO: ROMA
Chegada em Roma e traslado para o hotel. Tem-
po livre para um primeiro contato com esta cidade 
maravilhosa que é, como dizem, um museu ao ar 
livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma à noite para visitar os grandes ícones 
turísticos como Campo di Fiori, onde você poderá 
saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro (incluída 
na PACOTE EXCURSÕES e T.I.), certamente um dos 
motivos da sua viagem, pois poderá desfrutar de 
duas das grandes obras de arte universal: A Ca-
pela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
do mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos 
museus mais importantes do mundo. Próximo tour 
panorâmico com guia local para conhecer a histó-
ria e as principais construções da Cidade Eterna. 
Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha 
Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Termina-
mos no famoso bairro de Trastevere, Resto do dia 
livre, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal: Roma Imperial, acompanhados por nosso guia 
local visitaremos o interior do Coliseu, o grande 
anfiteatro que foi mandado construir nele S.I, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um 
Patrimônio da Humanidade e uma das Maravilhas 
do Mundo, completamos nossa visita com uma ca-
minhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional com almoço incluído na qual 
iremos à região da Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos vestígios arqueológicos desta cidade 
romana interrompida no tempo pela erupção do Ve-
súvio em 79 DC; seguido por uma breve visão geral 
de Nápoles, navegaremos até a ilha de Capri, um re-
fúgio para a alta sociedade internacional. Com locais 
tão maravilhosos como a Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa 
primeira parada será em Siena. A cidade viveu seu 
máximo esplendor no século. XIII, quando tinha a 
banca mais próspera da Itália. Visitaremos o exte-
rior de sua Catedral, seu centro histórico medieval 
e a praça do Campo com seu formato original em 
leque, onde está localizado o Palácio Gótico da 
Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Próxima parada, San Gimignano, conhecida especial-
mente pelo dia 14 Conservam-se torres medievais, 
que foram construídas em conjunto com outras 58 
numa espécie de “competição” em que as famílias 
mais influentes tentaram demonstrar o seu poder e 
riqueza. Antes de chegar à capital faremos uma se-

gunda parada em Pisa, tempo livre para visitar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros. Um impressionante 
complexo monumental que é o testemunho do seu 
esplêndido passado como potência marítima, onde 
se situa: o Batistério, a Sé Catedral e a famosa Torre 
Inclinada, Tempo Livre. Saída para Florença. Jantar e 
acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local ao 
Duomo de Santa María del Fiore, com sua maravil-
hosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de 
modelo para Michelangelo para fazer a de São Pedro 
no Vaticano, a torre sineira, construída por Giotto, 
o Batistério com os famosos Os Portões do Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com 
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ta panorâmica pela cidade, que inclui uma vista do 
estreito que separa a Sicília do continente. Conti-
nuaremos para Cefalù. Almoço. Tempo livre nesta 
sugestiva cidade junto ao mar que presenteia o 
visitante com um maravilhoso espetáculo artístico 
de luzes e cores. Não deixe de visitar a maravil-
hosa “Cattedrale Normanna” cuja construção data 
de 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para 
passear pelas estreitas ruas repletas de joalherias 
e elegantes lojas que conservam todo o seu fascí-
nio medieval. Continuação para Palermo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para 
Monreale e visita ao Claustro Beneditino e à Ca-
tedral. Sob a desculpa sugestiva de uma visão de 
sonho em que encontrou um tesouro escondido 
por seu pai, o rei normando William II realizou a 
construção de uma das mais belas catedrais da 
Europa. Posteriormente, você retornará à cidade 
de Palermo para fazer um tour de ônibus. Após o 
almoço, faremos uma visita panorâmica com um 
guia local pelo centro histórico da capital siciliana. 
Visitaremos seus principais monumentos como a 
Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a famosa 
Praça Pretoria, uma imensa fonte toda trabalhada 
em mármore de Carrara branco com alegorias mi-
tológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vigliena, em 
homenagem ao vice-rei sob cujo mandato a cons-
trução dos quatro palácios barrocos na intersecção 
da Via Vittorio Emmanuele e Via Maqueda, a Igreja 
Normanda da Martorana também chamada de San-
ta Maria del’Ammiraglio que foi erguida em 1143 por 
Giorgio de Antioquia, almirante de Roger II (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PALERMO
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

o Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e 
fontes de grande riqueza artística. Tempo livre  para 
continuar a conhecer esta cidade maravilhosa, que 
foi o “Berço do Renascimento”. (Almoço Opção Pa-
cote de Refeições). Partida para a região do Vêne-
to, atravessando os Apeninos e a região da Emilia 
Romagna até chegar ao hotel na região do Vêneto. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa María de la Salud, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de aces-
so à Praça de São Marcos (Almoço Opção Pacote 
de Refeições) e resto do dia livre para passear por 
esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional na 
qual, além de um romântico passeio de gôndola pe-
los canais venezianos, e um passeio com nosso guia 
local pela chamada “Veneza Oculta”, conhecendo 
os lugares mais pitorescos desta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SABADO: VENEZA   CATANIA
Café da manhã. Tempo livre até o momento do 
traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino a Catania. Chegada e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Se as condições climáticas permi-
tirem, saída para o Monte Etna: o vulcão mais alto 
e ainda ativo da Europa (3.345 metros): o ônibus 
chegará ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de 
altitude. Visita às crateras extintas, as chamadas 
“Crateri Silvestri”. A variedade da flora é esplêndi-
da e as paisagens lunares que podem ser vistas ao 
longo do caminho também são esplêndidas. Duran-
te séculos, o vulcão criou um lugar onde natureza, 
cultura e história se uniram para dar origem a um 
lugar único no mundo. Iremos almoçar numa casa 
rural no sopé do Etna onde, além de desfrutar de 
uma refeição típica e genuína, poderemos provar o 
vinho Etna de produção própria. Continuação para 
Taormina: está localizado no cume da pitoresca ro-
cha do Monte Tauro (204m. Altitude). Tempo livre 
para compras, para descobrir as românticas ruas da 
cidade ou para visitar o famoso Teatro Grego, de 
onde poderá desfrutar de um magnífico panorama 
do Etna e do Mar Jônico. Retorno a Catania (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Café da manhã e saída para Messina para uma visi-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Cidade 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22646 · Preço desde

2.205$  11 dias
 6 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 15 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 29 MAI / 9 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22646 Roma / Palermo

Seleção 11 6 2.205 2.675

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Alojamento em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou duche.
-  Aereo Veneza - Catania.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Tour Panorâmico de Roma, Tour Panorâmi-
co de Florença, Tour Panorâmico da Lagoa Veneziana, 
Panorâmica de Messina, Monreale com entrada para o 
claustro e a catedral, Panorâmica de Palermo (entrada 
para a Capela Palatina).

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Siena, San Gimignano, Pisa, 
Monte Etna, degustação de vinhos de Etna, Taormina, 
Cefalù.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Roma à noite; Entrada e guia nos Museus do Vaticano e na 
Basílica de São Pedro em Roma.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 15 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22646 2.320 / 2.790 2.480 / 2.950 2.595 / 3.065

Itália Monumental e Perolas da Sicília
ST22646 >> Roma > Florença > Veneza > Catania > Palermo
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QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre 
para um primeiro contato com esta cidade maravil-
hosa que é, como dizem, um museu a céu aberto, 
repleta de esculturas e fontes maravilhosas em suas 
charmosas praças e onde se encontram alguns dos 
monumentos mais famosos do mundo. Desde que o 
horário de chegada do seu voo o permita, no final 
da tarde você encontrará seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. e se desejar, pode fazer um 
opcional: Roma à noite para conhecer os grandes 
ícones turísticos como Campo di Fiori, onde você 
pode saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon e a filmográfica Fontana di Trevi. 
Alojamento.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 
cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena pa-
norâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto 
de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, 
as falésias, as grutas, etc. (inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socieda-
de europeia. Chegada em Nice, sua capital. Excursão 
opcional ao Principado de Mônaco, onde encontra-
remos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu 
cassino ou tomar uma bebida no Café de Paris, tam-
bém visitaremos Mônaco, passeando pelas ruelas 
até a praça do palácio da família Grimaldi com vistas 
esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 

percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um 
dos principais portos da Europa. Visita panorâmica 
com guia local, na qual vamos percorrer algumas 
das suas praças de renome como a Praça da Catalu-
ña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Fa-
mília, obra expiatória ainda por terminar e um dos 
símbolos da arte modernista que tanto representa 
Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispa-
nidade, onde segundo a lenda a Virgem apareceu a 
Santiago el Mayor e como testemunho de sua visita 
deixaria uma coluna de jaspe popularmente conheci-
da como “El Pilar”. Hoje é o maior templo barroco da 
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos de 
Goya e Francisco Bayeu, entre outros. Continuação 
para a capital da Espanha, Madri. Se desejar pode 
realizar um agradável passeio noturno opcional com 
nosso guia acompanhante, onde poderá desfrutar 
da animada vida noturna de Madri e saborear umas 
típicas tapas nas proximidades da Praça Maior.. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para explorar as muitas zo-
nas comerciais da cidade, visitar um dos seus mara-
vilhosos museus ou aproveitar para assistir a um dos 
muitos teatros e musicais que animam a cidade.

QUINTA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída com destino à Andaluzia, atra-
vessando as terras de Dom Quixote passando por 
Castilla la Mancha e o histórico desfiladeiro de Des-

Roma, Costa Azul e Espanha
ST22118 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri
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sem esquecer os importantes vestígios da época 
muçulmana, da qual se preserva o castelo do século 
XIV, a Alcazaba, palácio - Fortaleza nazarí do século 
XI, entre outros locais. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Partida com destino a Granada, si-
tuada a meio caminho entre o Mar Mediterrâneo e 
a serra de Sierra Nevada e situada sobre os cursos 
dos rios Genil e Darro, é, sem dúvida, a cidade que 
mais elogiou ao longo dos tempos de viajantes, 
geógrafos, historiadores e escritores de todas as 
idades que se apaixonaram por suas belezas. Visita 
panorâmica com um guia local da cidade: Visitare-
mos entre outros lugares a área universitária, a par-
te moderna da cidade com o Palácio de Congres-
sos, o antigo souk, o Mirador de San Cristóbal que 
domina a cidadela de Albaicín, um labirinto de es-
treitas ruas perfumadas de jasmim, depois faremos 
uma visita guiada à Alhambra (entrada incluída), 
assim chamada em árabe por suas paredes averme-
lhadas (“Qa’lat al - Hamra ‘”, Castelo Vermelho, um 
dos símbolos mais importantes da Espanha Muçul-
mana Com uma privilegiada localização estratégica 
em frente aos bairros Albaicín e Alcazaba, durante 
esta visita poderemos descobrir todos os seus se-
gredos, as suas lendas, as suas torres, as suas fon-
tes, os seus quartos, os seus pátios e jardins que o 
transportarão até uma época lendária.

A ordem das visitas pode variar dependendo da 
hora de entrada na Alhambra. Acomodação.

* Devido às atuais restrições à entrada para visitar 
o interior da Alhambra, esta será eventualmente 
substituída pela visita guiada ao interior da Cate-
dral e ao túmulo dos Reis Católicos.

SEGUNDA-FEIRA: GRANADA - ÚBEDA - MADRI (*)
Café da manhã. Partida para Úbeda, considerada 
a cidade mais antiga da Europa Ocidental, com 
6000 anos de história, que atingiu o seu máximo 
esplendor durante o período renascentista, que 
pode ser apreciado na monumentalidade das suas 
edificações, que se misturam a cada recanto com 
o seu barroco, muçulmano, romano e visitgodo. 
Visita panorâmica com guia local desta cidade de-
clarada Patrimônio da Humanidade em 2003. Al-
moço. Continuaremos em direção ao desfiladeiro 
de Despeñaperros, antigo ninho de bandidos que 
comunica a Andaluzia com Castilla - La Mancha, 
terras onde se desenvolve a obra-prima da língua 
castelhana, Dom Quijote de la Mancha. Chegada a 
Madri. Acomodação.

MARTES: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

peñaperros. Após uma breve parada no caminho, 
chegamos a Córdoba. A cidade tornou-se uma das 
maiores da Europa durante o século 10, quando era 
a capital do califado independente, daí a importân-
cia de sua mesquita mandada construir pelo emir 
Abd-.al-Rahman I, e que após várias ampliações 
atingiu 24.000 m. Córdoba também é conhecida 
por seu bem preservado bairro judeu e por seus 
típicos pátios.Tempo livre ou se desejar, pode-se fa-
zer um tour guiado opcional pela cidade com entra-
da na Mesquita. Partida para Sevilha. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
Faremos um tour completo pela capital de Sevil-
ha, destacando: Plaza de España, localizada no co-
ração do conhecido Parque de María Luisa e cons-
truída por ocasião da Exposição Universal de 1929, 
Bairro de Santa Cruz, o antigo Bairro judeu que hoje 
é um dos bairros mais característicos da cidade, de 
ruas em adarve, casas caiadas de branco com as 
típicas treliças e pequenas praças, o exterior da Gi-
ralda era um antigo minarete da mesquita e hoje faz 
parte da catedral complexo, a Catedral de Sevilha é 
a maior do mundo construída em estilo gótico. Em 
nosso passeio também passaremos pelo antigo Ar-
quivo das Índias, a Torre del Oro, os jardins Murillo, 
a Maestranza e o bairro de Triana, berço de grandes 
artistas. Tarde livre à sua disposição para continuar 
caminhando e curtindo esta bela cidade. Se desejar, 
pode fazer uma visita opcional: um passeio de bar-
co pelo Guadalquivir e um típico show de flamenco 
com uma taça, onde através da dança e do canto 
você poderá conhecer a essência do povo andaluz. 
Acomodação.

SÁBADO: SEVILHA - RONDA - PORTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DO SOL)

Café da manhã. Hoje nosso roteiro nos levará a con-
hecer uma das mais belas aldeias brancas da An-
daluzia: Ronda e dois dos destinos turísticos mais 
prestigiosos da Costa del Sol: Puerto Banús, Mála-
ga. Primeiro iremos para Ronda. Tempo livre para 
admirar os locais essenciais do lugar: a Ponte Nova, 
a Puerta de Almogávar, a Igreja do Espírito Santo, 
a Praça da Câmara Municipal e a Igreja Catedral de 
Nossa Senhora da Encarnação. Continuação para 
a famosa marina de Puerto Banús, conhecida por 
seus iates, sua elegância e por ser um dos pontos 
de encontro da Alta Sociedade internacional. Conti-
nuação para Málaga, capital da Costa del Sol e local 
onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Visita panorâmica 
com guia local da cidade onde, além de seu porto, 
serão conhecidos os monumentos mais importan-
tes, muitos deles localizados no Monte Gibralfaro e 
seus arredores. Uma viagem pelas diferentes cul-
turas que passaram por esta cidade desde a época 
romana com o teatro do século I até a Málaga atual 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22118 · Preço desde

2.005$  14 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 18 MAI / 14 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22118 Roma / Madri

Seleção 14 3 2.005 2.700

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-   Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Roma, Barcelona, Madri, Sevilha, 
Granada com visita a Alhambra (entrada incluída) e 
Úbeda.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Pisa, Nice, Zaragoza. Cór-
doba, Ronda, Puerto Banús, Costa do So.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas, de acordo com seu itinerário:
Noite Roma; Museus do Vaticano; Passeio noturno com ta-
pas em Madri; Visita de Córdoba com entrada na Mezquita.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22118 2.235 / 2.930

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilha Silken Al Andalus Cidade 4* 
 Exe Macarena Cidade 4*
Granada Saray Centro 4* 
 Macia Real de la Alhambra Cidade 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Roma, Costa Azul e Espanha
ST22118 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri
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DOMINGO: MILÃO
Chegada a Milão e traslado para o hotel. O restante 
do dia livre para desfrutar da capital da Lombardia. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para conhecer os pon-
tos mais importantes da cidade: Castello Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com a Ca-
tedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de 
arte gótica italiana em cujo interior, além de suas ex-
celentes obras escultóricas, estão os restos mortais 
do santo. Continue até o hotel na região de Veneto. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula 
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi, no Vaticano, a torre do 
sino construído por Giotto, o Batistério com a famosa 
Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça 
Signoria com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e 
fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo livre 
para visitar os famosos mercados florentinos. Saída 
para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita opcio-
nal Roma de Noite, que irá visitar alguns dos lugares 
mais característicos desta antiga cidade, conhecen-
do suas praças mais emblemáticas e suas fontes mais 
representativas, como a Piazza Navona com a Fonte 
dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 

e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 
cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena pa-
norâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha 
de Capri, com Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu. 
Tempo livre para contemplar a Plaza de los Mila-
gros, com sua catedral, o Batistério e a famosa Torre 
Inclinada. Continuação para a Côte d’Azur. Chegada 
em Nice, sua capital. Excursão opcional ao Princi-
pado de Mônaco, onde encontraremos Montecarlo, 

Itália, Costa Azul, Barcelona e Madri
ST22511 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um agradável passeio noturno 
opcional com nosso guia acompanhante, onde po-
derá desfrutar da animada vida noturna de Madri e 
saborear umas típicas tapas nas proximidades da 
Praça Maior.. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais: as praças 
de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del Sol, Gran 
Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ven-
das, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Cas-
tellana, etc. também pode fazer uma visita opcional 
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural 
é marcado pela convivência exemplar que existia 
na cidade entre as civilizações muçulmanas cris-
tãs e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus 
ao redor do perímetro da cidade, a partir do qual 
teremos uma esplêndida visão geral do seu patri-
mónio artístico e passear por suas ruas estreitas e 
praças emblemáticas, incluindo a entrada na Cate-
dral, considerada uma das obras-primas trabalhar 
de arte espanhola e como final deste dia à noite, 
você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de 
flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

com tempo livre para visitar seu cassino ou tomar 
uma bebida no Café de Paris, também visitaremos 
Mônaco, passeando pelas ruelas até a praça do pa-
lácio da família Grimaldi. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona. Visita 
panorâmica com guia local:  a Praça da Cataluña, 
centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada 
Família, obra expiatória ainda por terminar e um 
dos símbolos da arte modernista que tanto repre-
senta Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 29 · JUN 19 · JUL 17 · AGO 14 · SET 18

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22511 · Preço desde

1.385$  11 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22511 Milão / Madri

Seleção 11 2 1.385 1.880

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona 
e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário) Milão, Pádua, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas, de acordo com seu itinerário:
Roma Noturna; Museus Vaticanos; Passeio noturno com “ 
tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22511 1.630 / 2.125

Itália, Costa Azul, Barcelona e Madri
ST22511 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Novotel Ca Granda Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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DOMINGO: MILÃO
Chegada a Milão e traslado para o hotel. O restante 
do dia livre para desfrutar da capital da Lombardia. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para conhecer os pon-
tos mais importantes da cidade: Castello Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com a Ca-
tedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de 
arte gótica italiana em cujo interior, além de suas ex-
celentes obras escultóricas, estão os restos mortais 
do santo. Continue até o hotel na região de Veneto. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula 
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 

importantes do mundo. Seguimos com o um tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 
e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 

cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena 
panorâmica de Nápoles, cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Por último, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta 
sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a mara-

Itália, Costa Azul e Barcelona “Turístico”
ST22123E >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

Panorâmica da cidade · Florença

Rua do Bispo no Bairro Gótico · Barcelona
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mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Dia livre para continuar curtindo 
a cidade e conhecendo as edificações de Antonio 
Gaudi, integrar-se à vida popular da cidade, conhe-
cer o Mercado da Boqueria, ou passear pelos diver-
sos centros comerciais da cidade. Fim dos nossos 
serviços

TERÇA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

vilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22123E · Preço desde

1.185$  10 dias
 2 refeições

ABR 10 - MAI 8 - JUN 12 - JUL 10 - AGO 7 - SET 11
OUT 9 - NOV 13 - DEZ 11 - JAN 8 - FEV 12 - MAR 12

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22123E Milão / Barcelona

Economy 10 2 1.185 1.600

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): passeio de barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmi-
cas de Florença, Roma, Barcelona.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Milão, Pádua, Pisa, Nice.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22123E 1.305 / 1.720

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão B & B Sesto Marelli Sesto S. Giovanni 3*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Nice Ibis Nice centre Gare Centro 3*
Barcelona Ibis Styles Bogatell Cidade 2*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Itália, Costa Azul e Barcelona “Turístico”
ST22123E >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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DOMINGO: MILÃO
Chegada a Milão e traslado para o hotel. O restante 
do dia livre para desfrutar da capital da Lombardia. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para conhecer os pon-
tos mais importantes da cidade: Castello Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com a Ca-
tedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de 
arte gótica italiana em cujo interior, além de suas ex-
celentes obras escultóricas, estão os restos mortais 
do santo. Continue até o hotel na região de Veneto. 
Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula 
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 

importantes do mundo. Seguimos com o um tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 
e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 

cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena 
panorâmica de Nápoles, cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Por último, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta 
sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a mara-

Itália, Costa Azul e Barcelona
ST22123 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

Praça da Catedral · Pádua

Parque Güell · Barcelona
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mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Dia livre para continuar curtindo 
a cidade e conhecendo as edificações de Antonio 
Gaudi, integrar-se à vida popular da cidade, conhe-
cer o Mercado da Boqueria, ou passear pelos diver-
sos centros comerciais da cidade. Fim dos nossos 
serviços

TERÇA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

vilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 29 · JUN 19 · JUL 17 · AGO 14 · SET 18

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22123 · Preço desde

1.290$  10 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22123 Milão / Barcelona

Seleção 10 2 1.290 1.750

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): passeio de barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmi-
cas de Florença, Roma, Barcelona

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Milão, Pádua, Pisa, Nice.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22123 1.405 / 1.865

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Novotel Ca Granda Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Itália, Costa Azul e Barcelona
ST22123 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo.(Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 

livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula 
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a opor-
tunidade de fazer uma visita guiada opcional aos 
Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, cer-
tamente um dos motivos da sua viagem, pois po-

Paris, Alpes e Itália “Turístico”
ST22007E >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Museu d'Orsay · Paris

Rotes Schloss (Castelo Vermelho) · Zurique
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Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, voçe pode 
fazer uma excursão opcional com almoço incluí-
do, onde nos dirigimos a Campania, visitando 
Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena 
panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Por último, navegaremos 
para a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperado-
res e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

derá desfrutar de duas das grandes obras de arte 
universal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica 
a famosa Pietá de Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Se-
guimos com o um tour panorâmico com guia local 
para conhecer a história e os principais edifícios 
da Cidade Eterna. Passando por: rio Tibre, Cas-
tel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo com 
a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, Muralha 
Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da 
República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional: Roma Imperial, acompanha-
dos por nosso guia local visitaremos o interior 
do Coliseu, o grande anfiteatro que foi mandado 
construir SIM, tinha capacidade para 65.000 es-
pectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22007E · Preço desde

1.160$  10 dias
 1 refeição

ABR 7 - MAI 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SET 8
OUT 6 - NOV 10 - DEZ 8 - JAN 5 - FEV 9 - MAR 9

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22007E Paris / Roma

Seleção 10 1 1.160 1.575

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua,

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22007E 1.420 / 1.835 1.230 / 1.645 1.490 / 1.905

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zurich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Paris, Alpes e Itália “Turístico”
ST22007E >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
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3
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1
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1
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo.(Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 

livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula 
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 

um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 

Paris, Alpes e Itália
ST22007 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Jardins de Luxemburgo · Paris

Basílica de São Antonio · Pádua
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Seguimos com o um tour panorâmico com guia 
local para conhecer a história e os principais edi-
fícios da Cidade Eterna. Passando por: rio Tibre, 
Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo Máximo 
com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, Mu-
ralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro 
de Trastevere, onde teremos tempo livre para co-
mer. Restante do dia livre, se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional: Roma Imperial, acompan-
hados por nosso guia local visitaremos o interior 
do Coliseu, o grande anfiteatro que foi mandado 
construir SIM, tinha capacidade para 65.000 es-
pectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, voçe pode 
fazer uma excursão opcional com almoço incluí-
do, onde nos dirigimos a Campania, visitando 
Pompéia e seus vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena 
panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Por último, navegaremos 
para a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperado-
res e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc.
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a opor-
tunidade de fazer uma visita guiada opcional aos 
Museus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, 
certamente um dos motivos da sua viagem, pois 
poderá desfrutar de duas das grandes obras de 
arte universal: a Capela Sistina e a Basílica onde 
fica a famosa Pietá de Miguel Ángel, além de vi-
sitar um dos museus mais importantes do mundo. 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 26 · JUN 16 · JUL 14 · AGO 11 · SET 15

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22007 · Preço desde

1.270$  10 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22007 Paris / Roma

Seleção 10 1 1.270 1.735

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22007 1.520 / 1.985 1.355 / 1.820 1.605 / 2.070

Paris, Alpes e Itália
ST22007 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Roma

ITÁLIA

SUIZA

3

FRANÇA

1

1

3

Florença

Veneza

Zurique

Paris

1

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zurique Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
Passeio de ônibus para conhecer os principais itens 
da cidade. South Kensington e Knightsbridge, onde 
encontramos o Royal Albert Hall, o memorial Prince 
Albert e dois museus espetaculares: o Natural Scien-
ces e o Victoria and Albert, muito perto da loja de 
departamentos Harrods, tudo nos arredores do au-
têntico pulmão de a cidade que é Hyde Park. Con-
tinuamos nosso tour por Chelsea com seu comércio 
exclusivo, o distrito das embaixadas de Belgravia e o 
cinema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 
famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Parla-
mento e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio 
de Buckingham. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos mo-
numentos mais importantes da cidade e também su-
biremos (entrada incluída) ao London Eye, a grande 
roda-gigante de 135 metros de altura, que está loca-
lizada nas margens do Tamisa e tornou-se a maior 
atração turística do Reino Unido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre para fazer algumas compras ou 
desfrutar de uns momentos de descanso, tomando 
um café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no 
“Shuttle”, * fazer a travessia sob o Canal da Mancha 
em 35 minutos e seguir em direção a Paris. Tempo 
livre ou se desejar, pode fazer um Tour opcional de 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bonita do mundo. 
(Jantar Opção Pacote Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente visitar com o nosso guia local o 
Palácio de Versalhes e seus jardins. Era um sím-
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e o 
modelo para residências reais em toda a Europa. À 
tarde, faremos uma visita opcional, onde além de 
conhecer alguns dos lugares mais monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

Londres, Paris, Alpes e Itália
ST22005 >> Londres > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Panorâmica desde Waterloo Bridge · Londres

Palazzo Vecchio · Florença
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um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importan-
te do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhe-
cer os pontos mais importantes da cidade: Castello 
Sforzesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo 
com a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com 
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antô-
nio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de 
Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhe-
cidas do arquipélago, para chegar, navegando, 
ao coração de Veneza, onde admiramos a cúpula 
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à 
Praça de São Marcos.Tempo Livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos,conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade.Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zurique Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22005 · Preço desde

1.885$  13 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 00 XXX / 00 XXX - SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22005 Londres / Roma

Seleção 13 2 1.885 2.525

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas de Londres e Paris, passeio de 
barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, 
Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotúnel, Zurique, Milão, Pádua,

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâmi-
sa; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22005 2.340 / 2.980 1.970 / 2.610 2.425 / 3.065

Londres, Paris, Alpes e Itália
ST22005 >> Londres > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo.(Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS   ROMA
Café da manhã. Saída para o aeroporto para voar a 
Roma. Chegada em Roma e traslado para o hotel. 
Tempo livre para um primeiro contato com esta ci-
dade que é, como dizem, um museu ao ar livre, cheio 
de maravilhosas esculturas e fontes em suas encan-
tadoras praças e o lar de alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Sempre que o horário de 
chegada de seu voo permitir, encontrará o seu guia 
acompanhado na recepção do hotel no final da tarde. 
Se desejar, você pode fazer um tour opcional: Roma 
à noite para visitar os grandes ícones turísticos como 
Campo di Fiori, onde você poderá saborear uma de-
liciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pantheon e a 
fílmica Fonte de Trevi. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 

do Vaticano e à Basílica de São Pedro (incluída na 
PACOTE EXCURSÕES e T.I.), certamente um dos mo-
tivos da sua viagem, pois poderá desfrutar de duas 
das grandes obras de arte universal: A Capela Sisti-
na e a Basílica onde fica a famosa Pietá do mestre 
Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Próximo tour panorâmico 
com guia local para conhecer a história e as princi-
pais construções da Cidade Eterna. Passando por: 
Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralhas Aurelianas, Termas de Caracalla, Morro Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, Resto do dia livre, se desejar, pode fazer 

uma excursão opcional: Roma Imperial, acompanha-
dos por nosso guia local visitaremos o interior do Co-
liseu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
nele S.I, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio da Humanidade e uma das Maravil-
has do Mundo, completamos nossa visita com uma 
caminhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode fazer 

Paris e Itália Monumental I
ST22780 >> Paris > Roma > Florença > Veneza > Milão

Museu do Louvre · Paris

Palazzo Comunale · San Gimignano
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so à Praça de São Marcos (Almoço Opção Pacote 
de Refeições) e resto do dia livre para passear por 
esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional na 
qual, além de um romântico passeio de gôndola pe-
los canais venezianos, e um passeio com nosso guia 
local pela chamada “Veneza Oculta”, conhecendo 
os lugares mais pitorescos desta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: VENEZA - PÁDUA - LAGO DE GARDA - MILÃO
O Café da manhã. Partida para Pádua para visitar 
a Basílica de Santo Antonio, importante centro de 
peregrinação, construída entre os séculos XIII e 
XIV, uma maravilhosa obra de arte gótica italiana 
em cujo interior, além de suas excelentes escultu-
ras, estão os restos do santo. Continuação para a 
margem sul do Lago Garda, para Sirmione, uma 
cidade muito apreciada por suas águas termais, 
desde a época romana e onde se destaca, além de 
sua beleza natural, o espetacular selo do Castelo 
Rocca Scaligera, localizado em uma península que 
se encosta no lago e conecta o centro histórico de 
Sirmione com o continente, se você desejar pode 
fazer uma excursão opcional,na que faremos uma 
visita panorâmica e um passeio de barco no lago, 
para desfrutar da beleza desta paisagem natural. 
Visita panorâmica com guia local, onde veremos os 
destaques da cidade: Castello Sforzesco, Sempione 
Park, Via Dante, Piazza Cordusio, Galleria Vittorio 
Emanuele, Piazza della Scala, Piazza del Duomo, a 
obra-prima da arquitetura gótica italiana, um ícone 
da cidade e do país Acomodação.

DOMINGO MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

uma excursão opcional com almoço incluído na 
qual iremos à região da Campânia, visitando Pom-
péia e os magníficos vestígios arqueológicos desta 
cidade romana interrompida no tempo pela eru-
pção do Vesúvio em 79 DC; seguido por uma breve 
visão geral de Nápoles, navegaremos até a ilha de 
Capri, um refúgio para a alta sociedade internacio-
nal. Com locais tão maravilhosos como a Marina 
Grande, as falésias, as grutas, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa 
primeira parada será em Siena. A cidade viveu seu 
máximo esplendor no século. XIII, quando tinha a 
banca mais próspera da Itália. Visitaremos o exte-
rior de sua Catedral, seu centro histórico medieval 
e a praça do Campo com seu formato original em 
leque, onde está localizado o Palácio Gótico da 
Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Próxima parada, San Gimignano, conhecida espe-
cialmente pelo dia 14 Conservam-se torres medie-
vais, que foram construídas em conjunto com ou-
tras 58 numa espécie de “competição” em que as 
famílias mais influentes tentaram demonstrar o seu 
poder e riqueza. Antes de chegar à capital faremos 
uma segunda parada em Pisa, tempo livre para vi-
sitar a maravilhosa Plaza de los Milagros. Um im-
pressionante complexo monumental que é o teste-
munho do seu esplêndido passado como potência 
marítima, onde se situa: o Batistério, a Sé Catedral 
e a famosa Torre Inclinada, Tempo Livre. Saída para 
Florença. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA)
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
ao Duomo de Santa María del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu 
de modelo para Michelangelo para fazer a de São 
Pedro no Vaticano, a torre sineira, construída por 
Giotto, o Batistério com os famosos Os Portões 
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça 
Signoria com o Palazzo Vecchio e seu conjunto 
de estátuas e fontes de grande riqueza artística. 
Tempo livre  para continuar a conhecer esta cidade 
maravilhosa, que foi o “Berço do Renascimento”. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Partida para 
a região do Vêneto, atravessando os Apeninos e a 
região da Emilia Romagna até chegar ao hotel na 
região do Vêneto. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa María de la Salud, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de aces-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22780 · Preço desde

1.785$  11 dias
 3 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 14 ABR / 26 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 2 JUN / 27 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 10 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22780 Paris / Milão

Seleção 11 3 1.785 2.250

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Aereo Paris - Roma.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Alojamento em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o voo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Panorâmico de Paris, Tour Panorâmico de 
Roma, Tour Panorâmico de Florença, Tour Panorâmico 
da Lagoa Veneziana, Tour Panorâmico de Milão.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Siena, San Gimignano, Pisa, 
Pádua, Lago Garda.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; Roma Noturna; Museus Vatica-
nos; Panorâmica e passeio de barco no Lago Garda.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 9 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22780 2.070 / 2.535 1.970 / 2.435 2.255 / 2.720

Paris e Itália Monumental I
ST22780 >> Paris > Roma > Florença > Veneza > Milão
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo.(Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS   ROMA
Café da manhã. Saída para o aeroporto para voar a 
Roma. Chegada em Roma e traslado para o hotel. 
Tempo livre para um primeiro contato com esta ci-
dade que é, como dizem, um museu ao ar livre, cheio 
de maravilhosas esculturas e fontes em suas encan-
tadoras praças e o lar de alguns dos monumentos 
mais famosos do mundo. Sempre que o horário de 
chegada de seu voo permitir, encontrará o seu guia 
acompanhado na recepção do hotel no final da tarde. 
Se desejar, você pode fazer um tour opcional: Roma 
à noite para visitar os grandes ícones turísticos como 
Campo di Fiori, onde você poderá saborear uma de-
liciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pantheon e a 
fílmica Fonte de Trevi. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 

do Vaticano e à Basílica de São Pedro (incluída na 
PACOTE EXCURSÕES e T.I.), certamente um dos mo-
tivos da sua viagem, pois poderá desfrutar de duas 
das grandes obras de arte universal: A Capela Sisti-
na e a Basílica onde fica a famosa Pietá do mestre 
Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Próximo tour panorâmico 
com guia local para conhecer a história e as princi-
pais construções da Cidade Eterna. Passando por: 
Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralhas Aurelianas, Termas de Caracalla, Morro Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, Resto do dia livre, se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional: Roma Imperial, acompanha-
dos por nosso guia local visitaremos o interior do Co-
liseu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
nele S.I, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio da Humanidade e uma das Maravil-
has do Mundo, completamos nossa visita com uma 
caminhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode fazer 

uma excursão opcional com almoço incluído na qual 
iremos à região da Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos vestígios arqueológicos desta cidade 
romana interrompida no tempo pela erupção do Ve-
súvio em 79 DC; seguido por uma breve visão geral 
de Nápoles, navegaremos até a ilha de Capri, um re-
fúgio para a alta sociedade internacional. Com locais 
tão maravilhosos como a Marina Grande, as falésias, 
as grutas, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa 
primeira parada será em Siena. A cidade viveu seu 
máximo esplendor no século. XIII, quando tinha a 
banca mais próspera da Itália. Visitaremos o exterior 
de sua Catedral, seu centro histórico medieval e a 
praça do Campo com seu formato original em leque, 
onde está localizado o Palácio Gótico da Prefeitura. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Próxima pa-
rada, San Gimignano, conhecida especialmente pelo 
dia 14 Conservam-se torres medievais, que foram 
construídas em conjunto com outras 58 numa espé-
cie de “competição” em que as famílias mais influen-
tes tentaram demonstrar o seu poder e riqueza. An-
tes de chegar à capital faremos uma segunda parada 
em Pisa, tempo livre para visitar a maravilhosa Plaza 
de los Milagros. Um impressionante complexo monu-
mental que é o testemunho do seu esplêndido passa-
do como potência marítima, onde se situa: o Batisté-

Paris e Itália Monumental II
ST22648 >> Paris > Roma > Florença > Veneza 
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Pacote de Refeições) e resto do dia livre para pas-
sear por esta cidade única construída sobre 118 
ilhotas. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional na qual, além de um romântico passeio 
de gôndola pelos canais venezianos, e um pas-
seio com nosso guia local pela chamada “Veneza 
Oculta”, conhecendo os lugares mais pitorescos 
desta cidade. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: VENEZA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

rio, a Sé Catedral e a famosa Torre Inclinada, Tempo 
Livre. Saída para Florença. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal ao Duomo de Santa María del Fiore, com sua 
maravilhosa cúpula feita por Brunelleschi e que 
serviu de modelo para Michelangelo para fazer a 
de São Pedro no Vaticano, a torre sineira, cons-
truída por Giotto, o Batistério com os famosos Os 
Portões do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a 
Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e seu con-
junto de estátuas e fontes de grande riqueza ar-
tística. Tempo livre  para continuar a conhecer esta 
cidade maravilhosa, que foi o “Berço do Renas-
cimento”. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Partida para a região do Vêneto, atravessando 
os Apeninos e a região da Emilia Romagna até 
chegar ao hotel na região do Vêneto. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago, San Andrés, o 
Lido ou Murano, entre outras, para chegar, nave-
gando, ao coração de Veneza, onde admiramos 
a cúpula de Santa María de la Salud, o majestoso 
exterior do Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto 
de acesso à Praça de São Marcos (Almoço Opção 

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22648 · Preço desde

1.650$  10 dias
 3 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 14 ABR / 26 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 2 JUN / 27 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 10 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22648 Paris / Veneza

Seleção 10 3 1.650 2.065

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Aereo Paris - Roma.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Panorâmico de Paris, Tour Panorâmico de 
Roma, Tour Panorâmico de Florença, Tour Panorâmico 
da Lagoa Veneziana.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Siena, San Gimignano, Pisa,

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 9 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22648 1.900 / 2.315 1.835 / 2.250 2.085 / 2.500

Paris e Itália Monumental II
ST22648 >> Paris > Roma > Florença > Veneza 
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens da cidade. South Kensington e Knightsbridge, 
onde encontramos o Royal Albert Hall, o memorial 
Prince Albert e dois museus espetaculares: o Natu-
ral Sciences e o Victoria and Albert, muito perto da 
conhecida loja de departamentos Harrods, tudo nos 
arredores do autêntico pulmão de a cidade que é 
Hyde Park. Continuamos nosso tour por Chelsea com 
seu comércio exclusivo, o distrito das embaixadas 
de Belgravia e o cinema Mayfair, Piccadilly Circus e 
Trafalgar, praças famosas. Na Downing Street 10, em 
Westminster, poderemos fotografar a Abadia, as ca-
sas do Parlamento e o famoso Big Ben, para terminar 
no Palácio de Buckingham. Restante do dia livre. Se 
desejar, poderá realizar uma interessante excursão 
opcional um passeio ao longo do Tâmisa, passan-
do pelos monumentos mais importantes da cidade 
e também subiremos (entrada incluída) ao London 
Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de altura, 
nas margens do Tamisa e tornou-se a maior atração 
turística do Reino Unido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre para fazer algumas compras ou 
desfrutar de uns momentos de descanso, tomando 
um café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no 
“Shuttle”, * fazer a travessia sob o Canal da Mancha 
em 35 minutos e seguir em direção a Paris. Tempo 
livre ou se desejar, pode fazer um Tour opcional de 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bonita do mundo. 
(Jantar Opção Pacote Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-

narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS   ROMA
Café da manhã. Saída para o aeroporto para voar a 
Roma. Chegada em Roma e traslado para o hotel. 
Tempo livre para um primeiro contato com esta ci-
dade maravilhosa que é, como dizem, um museu ao 
ar livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma à noite para visitar os grandes ícones 
turísticos como Campo di Fiori, onde você poderá 
saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: A 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
do mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Próximo tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e as 
principais construções da Cidade Eterna. Passando 
por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralhas Aurelianas, Termas de Caracalla, Morro Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, Resto do dia livre, se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional: Roma Imperial, acompanha-
dos por nosso guia local visitaremos o interior do Co-
liseu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
nele S.I, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio da Humanidade e uma das Maravil-
has do Mundo, completamos nossa visita com uma 
caminhada para conhecer as praças e monumentos 
mais renomados de Roma: Piazza Navona, Piazza 
del Panteón e Fontana di Trevi. Tempo livre e tras-
lado ao hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar explorando 
esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional com almoço incluído na qual 

Londres, Paris e Itália Monumental I
ST22781 >> Londres > Paris > Roma > Florença > Veneza > Milão
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de Refeições) e resto do dia livre para passear por 
esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional na 
qual, além de um romântico passeio de gôndola pe-
los canais venezianos, e um passeio com nosso guia 
local pela chamada “Veneza Oculta”, conhecendo 
os lugares mais pitorescos desta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: VENEZA - PÁDUA - LAGO DE GARDA - MILÃO
O Café da manhã. Partida para Pádua para visitar 
a Basílica de Santo Antonio, importante centro de 
peregrinação, construída entre os séculos XIII e 
XIV, uma maravilhosa obra de arte gótica italiana 
em cujo interior, além de suas excelentes escultu-
ras, estão os restos do santo. Continuação para a 
margem sul do Lago Garda, para Sirmione, uma 
cidade muito apreciada por suas águas termais, 
desde a época romana e onde se destaca, além de 
sua beleza natural, o espetacular selo do Castelo 
Rocca Scaligera, localizado em uma península que 
se encosta no lago e conecta o centro histórico de 
Sirmione com o continente, se você desejar pode 
fazer uma excursão opcional,na que faremos uma 
visita panorâmica e um passeio de barco no lago, 
para desfrutar da beleza desta paisagem natural. 
Visita panorâmica com guia local, onde veremos os 
destaques da cidade: Castello Sforzesco, Sempione 
Park, Via Dante, Piazza Cordusio, Galleria Vittorio 
Emanuele, Piazza della Scala, Piazza del Duomo, a 
obra-prima da arquitetura gótica italiana, um ícone 
da cidade e do país Acomodação.

DOMINGO MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

iremos à região da Campânia, visitando Pompéia e 
os magníficos vestígios arqueológicos desta cidade 
romana interrompida no tempo pela erupção do 
Vesúvio em 79 DC; seguido por uma breve visão 
geral de Nápoles, navegaremos até a ilha de Capri, 
um refúgio para a alta sociedade internacional. 
Com locais tão maravilhosos como a Marina Gran-
de, as falésias, as grutas, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa 
primeira parada será em Siena. A cidade viveu seu 
máximo esplendor no século. XIII, quando tinha a 
banca mais próspera da Itália. Visitaremos o exte-
rior de sua Catedral, seu centro histórico medieval 
e a praça do Campo com seu formato original em 
leque, onde está localizado o Palácio Gótico da 
Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Próxima parada, San Gimignano, conhecida espe-
cialmente pelo dia 14 Conservam-se torres medie-
vais, que foram construídas em conjunto com ou-
tras 58 numa espécie de “competição” em que as 
famílias mais influentes tentaram demonstrar o seu 
poder e riqueza. Antes de chegar à capital faremos 
uma segunda parada em Pisa, tempo livre para vi-
sitar a maravilhosa Plaza de los Milagros. Um im-
pressionante complexo monumental que é o teste-
munho do seu esplêndido passado como potência 
marítima, onde se situa: o Batistério, a Sé Catedral 
e a famosa Torre Inclinada, Tempo Livre. Saída para 
Florença. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
ao Duomo de Santa María del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu 
de modelo para Michelangelo para fazer a de São 
Pedro no Vaticano, a torre sineira, construída por 
Giotto, o Batistério com os famosos Os Portões 
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça 
Signoria com o Palazzo Vecchio e seu conjunto 
de estátuas e fontes de grande riqueza artística. 
Tempo livre  para continuar a conhecer esta cidade 
maravilhosa, que foi o “Berço do Renascimento”. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Partida para 
a região do Vêneto, atravessando os Apeninos e a 
região da Emilia Romagna até chegar ao hotel na 
região do Vêneto. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa María de la Salud, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de aces-
so à Praça de São Marcos (Almoço Opção Pacote 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Novotel Ca Granda Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22781 · Preço desde

2.385$  14 dias
 4 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 11 ABR / 23 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 30 MAI / 24 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 7 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22781 Londres / Milão

Seleção 14 4 2.385 3.115

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Aereo Paris - Roma.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Panorâmico de Paris, Tour Panorâmico de 
Roma, Tour Panorâmico de Florença, Tour Panorâmico 
da Lagoa Veneziana, Tour Panorâmico de Milão.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Eurotúnel, Siena, San Gi-
mignano, Pisa, Pádua, Lago Garda.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa; Paris Iluminada; Versalhes; Roma Noturna; Museus 
Vaticanos; Panorâmica e passeio de barco no Lago Garda.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 10 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22781 2.840 / 3.570 2.570 / 3.300 3.025 / 3.755

Londres, Paris e Itália Monumental I
ST22781 >> Londres > Paris > Roma > Florença > Veneza > Milão
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional muito interessante na qual iremos 
a dois dos lugares mais emblemáticos da tradição 
britânica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma das 
universidades mais famosas do mundo, que data do 
século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, 
Lewis Carroll e Richard Burton estudaram aqui. Vi-
sitaremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos de 
descanso, tomando um café numa das esplanadas da 
cidade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lojas, 
pitorescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exterior 
do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no 
“Shuttle”, * fazer a travessia sob o Canal da Mancha 
em 35 minutos e seguir em direção a Paris. Tempo 
livre ou se desejar, pode fazer um Tour opcional de 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bonita do mundo. 
(Jantar Opção Pacote Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 

uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS   ROMA
Café da manhã. Saída para o aeroporto para voar a 
Roma. Chegada em Roma e traslado para o hotel. 
Tempo livre para um primeiro contato com esta ci-
dade maravilhosa que é, como dizem, um museu ao 
ar livre, cheio de maravilhosas esculturas e fontes em 
suas encantadoras praças e o lar de alguns dos mo-
numentos mais famosos do mundo. Sempre que o 
horário de chegada de seu voo permitir, encontrará 
o seu guia acompanhado na recepção do hotel no 
final da tarde. Se desejar, você pode fazer um tour 
opcional: Roma à noite para visitar os grandes ícones 
turísticos como Campo di Fiori, onde você poderá 
saborear uma deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Pantheon e a fílmica Fonte de Trevi. Jantar e 
acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: A 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 

Londres, Paris e Itália Monumental II
ST22649 >> Londres > Paris > Roma > Florença > Veneza 
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QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
ao Duomo de Santa María del Fiore, com sua ma-
ravilhosa cúpula feita por Brunelleschi e que serviu 
de modelo para Michelangelo para fazer a de São 
Pedro no Vaticano, a torre sineira, construída por 
Giotto, o Batistério com os famosos Os Portões 
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça 
Signoria com o Palazzo Vecchio e seu conjunto 
de estátuas e fontes de grande riqueza artística. 
Tempo livre  para continuar a conhecer esta cidade 
maravilhosa, que foi o “Berço do Renascimento”. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Partida para 
a região do Vêneto, atravessando os Apeninos e a 
região da Emilia Romagna até chegar ao hotel na 
região do Vêneto. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã.Passeio panorâmico de barco pela 
Laguna Veneziana onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou 
Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa María de la Salud, o majestoso exterior do 
Palácio dos Doges e da Piazzeta, ponto de aces-
so à Praça de São Marcos (Almoço Opção Pacote 
de Refeições) e resto do dia livre para passear por 
esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional na 
qual, além de um romântico passeio de gôndola pe-
los canais venezianos, e um passeio com nosso guia 
local pela chamada “Veneza Oculta”, conhecendo 
os lugares mais pitorescos desta cidade. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SÁBADO: VENEZA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

do mestre Miguel Ángel, além de visitar um dos 
museus mais importantes do mundo. Próximo tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 
e as principais construções da Cidade Eterna. Pas-
sando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberi-
na, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide 
de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de Caraca-
lla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, Resto do dia livre, se 
desejar, pode fazer uma excursão opcional: Roma 
Imperial, acompanhados por nosso guia local visi-
taremos o interior do Coliseu, o grande anfiteatro 
que foi mandado construir nele S.I, tinha capacida-
de para 65.000 espectadores, é um Patrimônio da 
Humanidade e uma das Maravilhas do Mundo, com-
pletamos nossa visita com uma caminhada para 
conhecer as praças e monumentos mais renoma-
dos de Roma: Piazza Navona, Piazza del Panteón 
e Fontana di Trevi. Tempo livre e traslado ao hotel. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar exploran-
do esta cidade maravilhosa.Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional com almoço incluído 
na qual iremos à região da Campânia, visitando 
Pompéia e os magníficos vestígios arqueológi-
cos desta cidade romana interrompida no tempo 
pela erupção do Vesúvio em 79 DC; seguido por 
uma breve visão geral de Nápoles, navegaremos 
até a ilha de Capri, um refúgio para a alta socie-
dade internacional. Com locais tão maravilhosos 
como a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENÇA

Café da manhã. Continuação para a Toscana, nossa 
primeira parada será em Siena. A cidade viveu seu 
máximo esplendor no século. XIII, quando tinha a 
banca mais próspera da Itália. Visitaremos o exte-
rior de sua Catedral, seu centro histórico medieval 
e a praça do Campo com seu formato original em 
leque, onde está localizado o Palácio Gótico da 
Prefeitura. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Próxima parada, San Gimignano, conhecida espe-
cialmente pelo dia 14 Conservam-se torres medie-
vais, que foram construídas em conjunto com ou-
tras 58 numa espécie de “competição” em que as 
famílias mais influentes tentaram demonstrar o seu 
poder e riqueza. Antes de chegar à capital faremos 
uma segunda parada em Pisa, tempo livre para vi-
sitar a maravilhosa Plaza de los Milagros. Um im-
pressionante complexo monumental que é o teste-
munho do seu esplêndido passado como potência 
marítima, onde se situa: o Batistério, a Sé Catedral 
e a famosa Torre Inclinada, Tempo Livre. Saída para 
Florença. Jantar e acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22649 · Preço desde

2.250$  13 dias
 4 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 11 ABR / 23 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 30 MAI / 24 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 7 NOV / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22649 Londres / Veneza

Seleção 13 4 2.250 2.925

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Aereo Paris - Roma.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Panorâmico de Londres, Panorâmico de 
Paris, Tour Panorâmico de Roma, Tour Panorâmico de 
Florença, Tour Panorâmico da Lagoa Veneziana.

-  Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Eurotúnel, Siena, San Gi-
mignano, Pisa.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa; Paris Iluminada; Versalhes; Roma Noturna; Museus 
Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 9 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22649 2.705 / 3.380 2.435 / 3.110 2.890 / 3.565

Londres, Paris e Itália Monumental II
ST22649 >> Londres > Paris > Roma > Florença > Veneza 
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo.(Jantar Opção Pacote Re-
feições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS   VENEZA
Café da manhã. Saída para o aeroporto para voar a 
Veneza. Chegada e traslado para o hotel. Tempo livre 
para um primeiro contato com esta cidade maravil-
hos.Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Vene-
za, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do 
arquipélago: Santo André, o Lido, ou Murano, entre 
outras, para chegar, navegando, ao coração de Ve-
neza, onde admiramos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e 
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) e resto do dia 
livre para passear por esta cidade única, construída 
entre 118 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma ex-
cursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhe-

cerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um 
passeio com nosso guia local pela chamada “a Vene-
za Escondida”, conhecendo os recantos mais belos 
desta cidade (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construí-
da entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa 
de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas 
excelentes obras escultóricas, estão os restos mor-
tais do santo. Florença, almoço e visita panorâmica 
com guia local. Duomo de Santa Maria del Fiore, 
com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e ser-
viu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraíso 
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o 
Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Resto do dia livre para visitar 
os famosos mercados florentinos ou se desejar, pode 

fazer uma visita opcional aos museus florentinos, 
conhecendo as Capelas Medici e Galeria Accademia, 
que abriga uma das obras mais famosas do mestre 
Miguel Ángel e que é também o símbolo da cida-
de: o “David” (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: : FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando 
de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional com almoço incluído, para desfrutar de um 
maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos nossa expe-
riência em Lucca, a cidade natal do famoso composi-
tor Giacomo Puccini e refúgio de Dante durante seu 
exílio. Visite com um guia local a chamada “Cidade 
das 100 torres e 100 igrejas”, uma das poucas cidades 
italianas que manteve todo o seu esplendor medieval 
intacto, com destaque para a muralha, o Duomo de 
San Martino, os fabulosos palácios renascentistas e 
recoletos ruas cheias de comércio tradicional. Saída 
para Pisa. Depois do almoço, visita panorâmica com 
guia local, onde entre outros lugares conheceremos a 

Paris e Itália Bela
ST22135 >> Paris > Veneza > Florença > Roma 

Panorâmica desde Notre Dame · Paris

A Catedral · Siena
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praça do Campo com sua forma original em leque, 
onde está localizado o Palácio Gótico da Prefeitura. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) Saída para 
Roma, chegada à capital italiana, La Cidade Eter-
na. Traslado ao hotel e se desejar pode fazer um 
opcional: Rome á noite para conhecer os grandes 
ícones turísticos como Campo di Fiori, onde pode-
rá saborear uma deliciosa pizza, a Piazza Navona, 
a Piazza del Pantheon e a filmográfica Fontana di 
Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

maravilhosa Praça dos Milagres. Um impressionan-
te complexo monumental que é o testemunho de 
seu esplêndido passado como potência marítima, 
onde está situado: o Batistério, a Catedral e a famo-
sa Torre Inclinada, indispensáveis para obter uma 
das fotos mais procuradas da Itália. Retorno a Flo-
rença e parada na Piazzale Michelangelo, de onde 
teremos as melhores vistas da cidade Tempo livre. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjun-
to com outras 58 numa espécie de “competição” 
em que as famílias mais influentes procuraram 
demonstrar o seu poder e riqueza. Tempo livre. 
Continuação para Siena. A cidade viveu seu máxi-
mo esplendor no século. XIII, quando tinha a ban-
ca mais próspera da Itália. Visitaremos o exterior 
de sua Catedral, seu centro histórico medieval e a 

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22135 · Preço desde

1.775$  11 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 7 ABR / 19 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 2 JUN / 27 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 3 NOV / 23 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22135 Paris / Roma

Seleção 11 2 1.775 2.255

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Aéreo Paris Veneza.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o vôo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com 

o itinerário): Panorâmico de Paris, passeio panorâmico 
pela Lagoa de Veneza, passeio Panorâmico de Florença, 
passeio Panorâmico de Roma.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; Dia na Toscana (Pisa e Lucca); 
Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas nesta versão, que oferece um total de 9 
refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22135 2.090 / 2.570 1.935 / 2.415 2.250 / 2.730

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Veneza Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Paris e Itália Bela
ST22135 >> Paris > Veneza > Florença > Roma 
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, nas margens do Tamisa e tornou-se a maior 
atração turística do Reino Unido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre para fazer algumas compras ou 
desfrutar de uns momentos de descanso, tomando 
um café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no 
“Shuttle”, * fazer a travessia sob o Canal da Mancha 
em 35 minutos e seguir em direção a Paris. Tempo 
livre ou se desejar, pode fazer um Tour opcional de 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bonita do mundo. 
(Jantar Opção Pacote Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 

dos lugares mais monumentais da cidade, você 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS   VENEZA
Café da manhã. Saída para o aeroporto para voar a 
Veneza. Chegada e traslado para o hotel. Tempo livre 
para um primeiro contato com esta cidade maravil-
hosa.Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela 
Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas mais 
conhecidas do arquipélago, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) e resto do dia livre para passear por esta 
cidade única, construída entre 118 ilhotes. Se desejar, 
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de 
São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local 
pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo os 
recantos mais belos desta cidade (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua com tempo livre 

Londres, Paris e Itália Bela
ST22345 >> Londres > Paris > Veneza > Florença > Roma 
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praça do Campo com sua forma original em leque, 
onde está localizado o Palácio Gótico da Prefeitura. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) Saída para 
Roma, chegada à capital italiana, La Cidade Eter-
na. Traslado ao hotel e se desejar pode fazer um 
opcional: Rome á noite para conhecer os grandes 
ícones turísticos como Campo di Fiori, onde pode-
rá saborear uma deliciosa pizza, a Piazza Navona, 
a Piazza del Pantheon e a filmográfica Fontana di 
Trevi. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte uni-
versal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a fa-
mosa Pietá do mestre Miguel Ángel, além de visitar 
um dos museus mais importantes do mundo. Em 
seguida, tour panorâmico com guia local para con-
hecer a história e os principais edifícios da Cidade 
Eterna. Passando por: Rio Tibre, Castel Sant’Angelo, 
Ilha Tiberina, Circo Máximo com a vista do Palatino, 
Pirâmide de Cestia, Muralhas Aurelianas, Termas de 
Caracalla, Morro Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Praça da República etc. Terminamos 
no famoso bairro de Trastevere, onde teremos tem-
po livre para comer. Resto do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir Séc.I, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para ter-
minar no que hoje é o símbolo de Roma como a 
capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o centro 
nevrálgico da cidade e onde fica o famoso “Altar 
da Pátria”. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer 
uma excursão opcional com almoço, onde nos diri-
giremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade 
romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capi-
tal da Região, e cujo centro histórico foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e nave-
garemos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da 
alta sociedade, como Marina Grande, as falésias, as 
grutas, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

para conhecer a Basílica de San Antônio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de 
arte gótica italiana em cujo interior, além de suas 
excelentes obras escultóricas, estão os restos mor-
tais do santo. Florença, almoço e visita panorâmica 
com guia local. Duomo de Santa Maria del Fiore, 
com sua cúpula maravilhosa por Brunelleschi e ser-
viu como um modelo para Michelangelo para São 
Pedro, no Vaticano, a torre do sino construído por 
Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraí-
so de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria 
com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes 
de grande riqueza artística, etc. Resto do dia livre 
para visitar os famosos mercados florentinos ou se 
desejar, pode fazer uma visita opcional aos museus 
florentinos, conhecendo as Capelas Medici e Galeria 
Accademia, que abriga uma das obras mais famo-
sas do mestre Miguel Ángel e que é também o sím-
bolo da cidade: o “David” (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: : FLORENÇA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfru-
tando de Florença. Ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com almoço incluído, para des-
frutar de um maravilhoso dia na Toscana.Iniciamos 
nossa experiência em Lucca, a cidade natal do 
famoso compositor Giacomo Puccini e refúgio de 
Dante durante seu exílio. Visite com um guia local a 
chamada “Cidade das 100 torres e 100 igrejas”, uma 
das poucas cidades italianas que manteve todo o 
seu esplendor medieval intacto, com destaque para 
a muralha, o Duomo de San Martino, os fabulosos 
palácios renascentistas e recoletos ruas cheias de 
comércio tradicional. Saída para Pisa. Depois do al-
moço, visita panorâmica com guia local, onde entre 
outros lugares conheceremos a maravilhosa Praça 
dos Milagres. Um impressionante complexo mo-
numental que é o testemunho de seu esplêndido 
passado como potência marítima, onde está situa-
do: o Batistério, a Catedral e a famosa Torre Inclina-
da, indispensáveis para obter uma das fotos mais 
procuradas da Itália. Retorno a Florença e parada 
na Piazzale Michelangelo, de onde teremos as me-
lhores vistas da cidade Tempo livre. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA - 
ROMA

Café da manhã. Continuação San Gimignano, con-
hecida sobretudo pelas 14 torres medievais que se 
conservam, as quais foram construídas em conjun-
to com outras 58 numa espécie de “competição” 
em que as famílias mais influentes procuraram 
demonstrar o seu poder e riqueza. Tempo livre. 
Continuação para Siena. A cidade viveu seu máxi-
mo esplendor no século. XIII, quando tinha a ban-
ca mais próspera da Itália. Visitaremos o exterior 
de sua Catedral, seu centro histórico medieval e a 

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22345 · Preço desde

2.395$  14 dias
 3 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 4 ABR / 16 MAI
SAÍDAS SEMANAIS: 30 MAI / 24 OUT

SAÍDAS QUINZENAIS: 31 OUT / 20 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22345 Londres / Roma

Seleção 14 3 2.395 3.135

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Aéreo Paris Veneza.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com a rota indicada.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheiro ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia da viagem 

e no último dia, se o voo for muito cedo.
-  Guia de língua espanhola durante todo o percurso.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e/ou excursões (de acordo com o 

itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmico de Pa-
ris, passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza, passeio 
Panorâmico de Florença, passeio Panorâmico de Roma.

-  Outros lugares comentados por nosso guia (segundo o 
itinerário): Eurotúnel, San Gimignano, Siena.

- Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa básico, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; Dia na Toscana (Pisa e Lucca); 
Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este itinerário está disponível na versão Pacote de Re-
feições. Além das refeições básicas do itinerário, as indi-
cadas sob a nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
estão incluídas 10 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22345 2.915 / 3.655 2.555 / 3.295 3.075 / 3.815

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Veneza Sirio Hotel / Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florença Mirage Cidade 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4* 
 Cristoforo Colombo Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Londres, Paris e Itália Bela
ST22345 >> Londres > Paris > Veneza > Florença > Roma 
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Grande Tour de Croácia
ST22140 >> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik
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CROACIA

Vista do porto · Dubrovnik

cio. Hoje, o mausoléu do imperador é uma catedral 
e o Templo de Júpiter abriga o Batistério de São 
João. Jantar e acomodação na zona de Split.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE 
- MOSTAR * - DUBROVNIK

Café da manhã. Partida para a Bósnia-Herzegovina. 
Parada em Medjugorje, importante centro de pe-
regrinação mariana, onde acudem milhares de pe-
regrinos, desde que em 1981 duas meninas comu-
nicaram que a Virgem Maria lhes havia aparecido. 
Tempo livre e continuação para Mostar, cenário ex-
cepcional da Guerra da Bósnia e Herzegovina e hoje 
um dos destinos turísticos mais importantes da ex-
Iugoslávia. Almoço. Visita guiada pela cidade (en-
tradas incluídas) na qual percorreremos suas ruelas 
estreitas, seus mercados e, claro, a Ponte Velha 
(Stari Most), destruída durante o guerra em 1993 
e reconstruída pela UNESCO. Continuação para 
Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, anteriormente 
conhecida como Ragusa. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: DUBROVNIK 
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
de Dubrovnik declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO: a igreja e o Convento Franciscano 
com sua farmácia, uma das mais antigas da Europa 
(1317) (entrada incluída), a igreja de San Blas, a im-
pressionante Catedral da Assunção e Placa (Stra-
dun), a rua principal que atravessa a cidade velha 
desde a famosa Puerta de Pile até a Plaza Luza, 
onde podemos veja o Relógio e a Coluna da Torre 
del Orlando. Restante do dia livre ou se desejar e o 
tempo permitir, opcionalmente, pode fazer um pas-
seio de barco às Ilhas Elafiti de grande beleza na-
tural. Aperitivo e degustação de uma especialidade 
da região a bordo acompanhado de música ao vivo. 
Jantar e acomodação em Dubrovnik.

SEXTA-FEIRA: DUBROVNIK 
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, excursão 
para Montenegro *, visitando a Baía de Kotor, um 
fiorde de grande beleza natural, Patrimônio da Hu-
manidade. Tempo livre em Kotor para visitar o cen-
tro histórico e seguiremos para Budva, onde pas-
saremos pela cidade velha que foi completamente 
destruída no terremoto de 1979 e reconstruída nos 
anos 80. Tempo livre (Almoço incluso na excursão). 
Retorne para Dubrovnik. Jantar e acomodação.

*  Para efectuar esta excursão é obrigatório o pas-
saporte ou documento de identidade, de acordo 
com os requisitos de cada nacionalidade e com 
validade mínima de 6 meses

SÁBADO: DUBROVNIK
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SÁBADO: ZAGREB
Chegada a Zagreb, capital da Croácia. Traslado ao 
hotel. Sempre que o horário de chegada do seu voo 
permitir, ao final da tarde você encontrará com seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. Tempo 
livre. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ZAGREB
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Cidade Alta (Gornji Grad), com os restos das mu-
ralhas, palácios góticos e barrocos e as mais belas 
igrejas, e a Cidade Baixa (Donji Grad) que é a parte 
mais moderna onde encontramos edifícios da épo-
ca do Império Austro-Húngaro, centros comerciais 
e vários museus. Almoço. Tarde livre ou excursão 
opcional a Varazdin, a antiga capital da Croácia 
entre 1756 e 1776. Visita panorâmica para ver seu 
centro histórico. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZAGREB- LAGOS PLITVICE - ZADAR
Café da manhã. Partida para Plitvice. Visita ao Par-
que Nacional, onde os dezesseis lagos são conecta-
dos por 92 cachoeiras e cascatas. Continuação para 
Zadar, centro administrativo, turístico e cultural da 
região da Dalmácia. Visita com guia local, onde vi-
sitaremos o porto, o centro histórico com ruas de 
paralelepípedos adornada por edifícios monumen-
tais, a igreja de São Donato, do início do século IX, 
a Catedral de Santa Anastasia, construída entre os 
séculos XII e XV, a Porta Zara (ou porta Terraferma), 
na qual podemos ver o leão de São Marcos, um sím-
bolo que nos lembra o passado veneziano da ci-
dade, etc. Jantar e acomodação na zona de Zadar.

TERÇA-FEIRA: ÁREA DE ZADAR - ŠIBENIK - TROGIR - 
REGIÃO DE SPLIT / SIBENIK

Café da manhã. Partida para Sibenik e tempo livre 
nesta cidade, que desempenhou um papel militar 
e estratégico muito importante nas lutas que os 
croatas travaram no mar contra Bizâncio, o Império 
Otomano e a República de Veneza. O seu edifício 
mais importante é a Catedral de San Jacobo, com 
um estilo artístico que é consequência das impor-
tantes trocas na área da arte monumental entre o 
norte da Itália, Dalmácia e Toscana nos séculos XV 
e XVI e declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 2001. Continuação para Trogir, onde 
teremos tempo livre para conhecer esta cidade, 
onde suas ruas sinuosas, suas praças, igrejas e pa-
lácios são testemunhas do seu passado medieval. 
Partida para a capital da Dalmácia. Split, Patrimônio 
da Humanidade, cruzando o delta do rio Neretva e 
vilas pitorescas na bela costa do Adriático. Almoço 
e visita panorâmica com guia local da cidade anti-
ga, inteiramente construída dentro das muralhas de 
um Palácio Romano (entrada incluída), construído 
pelo Imperador Diocleciano no século IV. A praça 
principal da cidade velha, conhecida como Plaza 
del Peristilo, coincide com o pátio principal do palá-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· JUN 4 · JUL 9 · AGO 13 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22140 · Preço desde

1.680$  8 dias
 10 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 28 MAI / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22140 Zagreb / Dubrovnik

Seleção 8 10 1.680 2.220

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o passeio.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões: Vistas panorâmi-

cas de Zagreb, Zadar, Split com ingressos, Mostar com 
ingressos, Dubrovnik (entrada para o convento francis-
cano incluída), Parque Nacional de Plitvice (ingressos 
incluídos).

-  Outros locais comentados pelo nosso guia: Šibenik, Tro-
gir, Medjugorje.

- Seguro Viagem e IVA.

NOTA IMPORTANTE
-  Este itinerário passa pela Bósnia Herzegovina. Con-

sulte sua Agência de Viagens sobre a necessidade 
de obtenção de visto para esse país, dependendo da 
nacionalidade.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Zagreb Diplomat Cidade 4* 
 International Cidade 4*
Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Park Otocac 4*
Split Sveti Kriz Trogir 4* 
 Rotondo Seget Donji 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Babin Kuk 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 512 e 513. 
As tarifas dos hotéis na Grécia não estão incluídas; o 
pagamento será feito pelo cliente no hotel.






