
 

ENCANTOS DA 

BELÍSSIMA TOSCANA  
12 DE JUNHO DE 2023 

 
• Um roteiro maravilhoso pela Toscana, região de beleza ímpar com paisagens repletas de colinas, ciprestes, vinhedos e vilas fortificadas. Hotelaria 

selecionada, programação completa e acompanhamento de Guia Brasileiro.  
 
• O melhor de Roma, uma das cidades históricas mais imponentes em todo o mundo, com passeio panorâmico e visita do icônico Coliseu. E mais: no 

Vaticano, menor Estado Independente do Mundo, visitas da Capela Sistina, Museu do Vaticano e oportunidade de participar da Audiência Papal. 
 
• 4 noites no charmoso Hotel Relais della Rovere, em Colle Val d’Elsa, no coração da Toscana. Visitas de pérolas medievais como a  pequena 

Montepulciano, Pienza, San Gimignano, “a Cidade das Torres”, Siena e Volterra. Degustação de vinhos na Enoteca la Fortezza di Montalcino. 
 
• Destacando Assis, cidade natal de São Francisco e de Santa Clara, Lucca, protegida por quilômetros de muralhas romanas, e a Torre Inclinada de Pisa, 

o mais celebrado erro de engenharia da história.  
 
• Grand Finale com 3 noites no NH Collection Pallazo Gaddi, na inigualável Florença, Berço da Renascença, cidade das artes e do pensamento. Passeio 

panorâmico e visita guiada da mundialmente famosa Galleria dell'Academia, oportunidade para admirar o Davi, de Michelangelo. 



12 DE JUNHO DE 2023 – SEGUNDA- FEIRA 
BRASIL 
Apresentação no Aeroporto de São Paulo / Guarulhos para embarque em voo com destino Roma. 
 
13 DE JUNHO DE 2023 – TERÇA- FEIRA 
ROMA 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Fiumicino. Na capital da República da Itália, “Roma Antiga", 
“Roma Medieval”, “Roma Renascentista” se fundem para, em um caleidoscópio maravilhoso, dar forma 
a uma das cidades históricas mais imponentes em todo o mundo. Traslado e, a partir das 15 horas, 
hospedagem no Hotel NH Giustiniano (ou similar). 
 
14 DE JUNHO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
ROMA – VATICANO 
Pela manhã, saída para visita do Vaticano, menor estado da Europa e do mundo. Oportunidade de assistir 
a Audiência Papal*, grande celebração em mais de cinco idiomas (português, inclusive) que acontece 
toda quarta-feira às 10 horas. Um privilégio para nosso grupo. Na sequência, visita do Museu do 
Vaticano e da Capela Sistina – parte do conjunto declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO. Os Museus do Vaticano constituem um maravilhoso conjunto de instituições culturais, que 
abrigam ricas coleções de arte e antiguidades, colecionadas ao longo da história pelos diversos papas. 
A belíssima Capela Sistina se encontra dentro do Palácio Apostólico. É famosa por sua arquitetura e 
afrescos pintados por grandes mestres da Renascença (Michelangelo, Rafael, Bernini e Sandro 
Botticelli). A monumental Basílica de São Pedro, localizada na Praça de São Pedro, é a maior igreja 
católica do mundo e a mais visitada! Sua cúpula central domina o horizonte de Roma e seu interior é 
ricamente decorado com mármore, esculturas e ornamentos com acabamentos a ouro, com destaque 
para a Pietà de Michelangelo. (*Importante: a Audiência Papal não acontece quando o Papa está em 
viagem). Restante do dia livre para explorar a Roma do charme e da elegância, com a festejada Via 
Veneto e seus cafés, a Via del Corso com seu comércio sofisticado e o histórico e sempre na moda 
bairro do Trastevere com suas famosas trattorias.  
 

 
15 DE JUNHO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
ROMA 
Passeio guiado por algumas das principais atrações turísticas de Roma: o legendário Coliseu, Arco de 
Constantino, as ruínas do Foro Romano e das Termas de Caracalla e a Piazza del Campidoglio, projetada 
por Michelangelo. Tarde livre para passear pela Roma Poética, das praças e fontes, com a esplêndida 
Piazza di Spagna e sua famosa escadaria, a Piazza Navona e suas 3 fontes e a Fontana de Trevi, a mais 
filmada e fotografada do mundo.  
  

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA 
 em Classe Econômica 

PREÇO POR PESSOA, EM APTO DUPLO  
EUR 4.890 

SUPLEMENTO APTO INDIVIDUAL  
EUR 1.990 

 
TAXAS 

AEROPORTUÁRIAS 
EUR 160 

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 
INCLUÍDO 

 
CONSULTE-NOS SOBRE O TOUR AÉREO-
TERRESTRE VOANDO TURKISH AIRLINES. 
 
PARTE AÉREA INCLUÍDA 

AZ   675 
12 JUN       SÃO PAULO / ROMA     14:25   07:10 

AZ 1682 
23 JUN      FLORENÇA / ROMA         15:35   16:25 

AZ   674 
23 JUN      ROMA / SÃO PAULO   22:05   05:25 

 
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALORES PARA 
SAÍDAS DESDE OUTROS AEROPORTOS. 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em 
cartão de crédito. Taxas pagas junto da entrada. 
 
HOTELARIA 
• 3 noites no NH GIUSTINIANO HOTEL (ou 

similar), em Roma, com café da manhã; 
• 4 noites no RELAIS DELLA ROVERE (ou 

similar), em Colle Val d’Elsa, com café da 
manhã; 

• 3 noites no NH COLLECTION PALAZZO GADDI 
HOTEL (ou similar), em Florença, com café da 
manhã. 

 
OS PREÇOS INCLUEM 
• Bilhetes Aéreos em Classe Econômica para os 

trechos (1) São Paulo / Roma e (2) Florença / 
São Paulo;  

• Acomodação em quarto duplo (ou individual, 
com acréscimo) com café da manhã diário; 

• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 



 
 
16 DE JUNHO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
ROMA – ASSIS – COLLE VAL D’ELSA 
Arrivederci, Roma! Saída da capital italiana em direção a Assis - cidade natal de São Francisco e de 
Santa Clara, fundadora da Ordem das Clarissas -, uma das localidades cristãs mais universalmente 
conhecidas e visitadas por peregrinos. Seu aspecto medieval, com ruas estreitas e tortuosas, a 
atmosfera de mística paz, as lembranças franciscanas e as numerosas obras de arte fazem de Assisi 
um dos destinos mais procurados na Itália. Visita da Basilica de São Francisco de Assis e caminhada 
guiada pelo centro histórico. Na parte da tarde, percurso rodoviário pela cênica Toscana, região de 
beleza ímpar com suas paisagens repletas de colinas, ciprestes, fazendas, castelos, vinhedos, vilas 
fortificadas e capelas. Uma terra de artistas, inventores, poetas e sonhadores que foi o berço do 
Renascimento. Em Colle Val d’Elsa, hospedagem no Hotel Relais della Rovere (ou similar). JANTAR 
INCLUÍDO  
 

 
 
17 DE JUNHO DE 2023 – SÁBADO 
COLLE VAL D’ELSA – MONTEPULCIANO – PIENZA – MONTALCINO 
Dia inteiro dedicado a uma maravilhosa imersão no coração da Toscana: Montepulciano, pequena e 
charmosa cidade medieval com centro histórico composto por uma sucessão de vielas imperfeitas e 
fachadas irregulares. Suspensa no alto de uma colina, é uma jóia romântica da região. No meio de uma 
das áreas mais bonitas da Toscana, Val d’Orcia, brotam Pienza, cidade planejada ainda no século XV, 
Patrimônio Mundial da UNESCO, e Montalcino, conhecida em todo o mundo pela produção do precioso 
Brunello di Montalcino, primeiro vinho na Itália a obter a Denominação de Origem Controlada e 
Garantida, DOCG. Como não poderia faltar, degustação de vinhos na Enoteca la Fortezza di Montalcino. 
 
18 DE JUNHO DE 2023 – DOMINGO 
COLLE VAL D’ELSA – SAN GIMIGNANO – SIENA 
Pela manhã, saída para visita de duas das mais expressivas cidades da Toscana: San Gimignano e Siena. 
A primeira, conhecida como a “cidade das torres” - que eram verdadeiros arranha-céus na Idade Média 
-, foi um grande centro têxtil entre os séculos XII e XIV, e o resultado deste próspero comércio 
transformou alguns comerciantes deste vilarejo em pessoas ricas e poderosas. A Praça da Cisterna e a 
Praça da Catedral formam um conjunto urbanístico medieval de rara beleza. Chegada a Siena, uma jóia 
renascentista, com sua encantadora arquitetura em tons ocres e a famosa Piazza del Campo, 
circundada por palácios, prédios medievais e a Torre do Relógio, onde se realiza o "Palio", a tradicional 

• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante 
a parte terrestre da viagem;  

• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o 
mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa); 

• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 
e 60 Sênior de acordo com a idade do cliente 
com cobertura até 60.000, cobertura para 
cancelamento de viagem (conforme condições 
), coberturas são expressas em dólar (**A 
opção pelo Seguro é facultativa, ficando 
reservado ao cliente o direito de não adquirir 
este Seguro – cujas respectivas coberturas e 
condições estão expressamente previstas no 
pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso 
seja do seu interesse, por adquirir plano com 
coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, 
nos consultar previamente sobre a 
possibilidade e respectivas condições. 

• Passeios com guia falando português ou 
espanhol. Sempre que necessário - e permitido 
- o Guia Brasileiro fará a tradução; 

• Todos os traslados segundo o itinerário em 
veículos privativos; 

 
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados 
incluídos apenas para aqueles que embarcarem 
nos voos determinados para o grupo. Passageiros 
que optarem por outros voos não terão direito a 
traslados, que poderão ser adquiridos 
separadamente. 

 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM 
• Vistos de Turismo para portadores de 

passaportes emitidos por países para os quais 
visto(s) turístico(s) se façam necessários, nem 
serviço de despachante. Para este programa, 
portadores de passaporte brasileiro não 
necessitam de visto de turismo para a Itália. 
Passaportes emitidos por outros países, favor 
consultar. 

• Refeições não mencionadas no programa; 
• Bebidas durante as refeições incluídas no 

programa; 
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas 

públicas e/ou privadas sempre que necessária; 
• Despesas de caráter pessoal, tais como 

bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc; 
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, 

como cancelamento de voos e barcos, doença, 



corrida de cavalos medieval. Visita da Catedral de Siena, uma das mais majestosas e importantes 
igrejas românico-góticas na Itália.  
 

 
  
19 DE JUNHO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
COLLE VAL D’ELSA – VOLTERRA  
Saída com destino à pequena Volterra, comuna que já foi um importante centro etrusco e romano. 
Oportunidade para passear pelo charmoso centro medieval e conhecer o belíssimo teatro romano cuja 
construção foi financiada pela Família Caecina. Restante do dia livre para relaxar nas acomodações de 
nosso confortável hotel ou desfrutar da autêntica atmosfera toscana em um passeio pela pequena Val 
d’Elsa. A bonita praça principal, Piazza Arnolfo di Cambio, é batizada em homenagem ao ilustre filho da 
cidade que projetou o Palazzo Vecchio e a Catedral Santa Maria del Fiore, em Florença. A Porta 
Volterrana, Piazza Santa Catarina e o mirante na Via Dietro de la Mura também são pontos de interesse. 
JANTAR INCLUÍDO  

acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, 
pandemias, etc; 

• Gorjetas para os guias e motoristas; 
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos 

OPCIONAIS que constem ou não no programa 
e sejam oferecidos pelos guias durante a 
viagem;  

• Exames PCR ou outros que sejam exigidos 
pelas autoridades, atrações ou prestadotres de 
serviços. 

• Qualquer item não expressamente mencionado 
como incluso. 

 

 

  
20 DE JUNHO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
COLLE VAL D’ELSA – GREVE IN CHIANTI – FLORENÇA 
Pela manhã, saída em percurso rodoviário pela Rota Chiantigiana. Famosa por seus excelentes vinhos, a região é pontilhada por pequenos e charmosos 
vilarejos, igrejas e castelos, que dão forma a exuberantes paisagens. Parada em Greve in Chianti. O coração da cidade e a Piazza Matteotti, com formato de 
um triângulo alongado com charmosas lojas e restaurantes em toda a sua extensão – com destaque para a Antica Macelleria Falorni, com mais de 200 anos 
de história. No Castello Verranzzano, degustação de vinhos e almoço. A viagem segue através de campos verdes e pequeninas e  charmosas estradas que 
são um convite a fotos espetaculares! Chegada a Florença, cidade de suprema importância para a cultura e arte italiana – e mundial. Hospedagem no NH 
Collection Pallazo Gaddi (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO. 
 
21 DE JUNHO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
FLORENÇA 
Um dia inteiro dedicado à magia e ao esplendor do Berço da Renascença, a inigualável Florença! A capital da Toscana é uma cidade das artes e do 
pensamento, que gerou "Gênios da Humanidade" como Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto, Galileu, Maquiavel e Dante. Visita guiada passando 



pela luminosa Piazza della Signoria, com sua profusão de monumentos; o magnífico Duomo, com seus mármores multicoloridos, que demorou 600 anos 
para ser terminado, o Batistério e as Portas do Paraíso, a Igreja da Santa Croce, com os afrescos de Giotto, o Palazzo Vecchio, com sua imponente torre, o 
Ponte Vecchio, sobre o Rio Arno, e o Museu Uffizzi. Entrada na mundialmente famosa Galleria dell'Academia, oportunidade para admirar o Davi, de 
Michelangelo, escultura que é um dos maiores marcos da cultura ocidental. Restante do dia livre para passear pelo centro histórico e pelas belíssimas 
alamedas do Jardim de Boboli, visitar o Palazzo Pitti, residência oficial dos Medici, a família de mecenas e mercadores que governou Florença por séculos. 
 

 

22 DE JUNHO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
FLORENÇA – PISA – LUCCA 
Pela manhã, passeio guiado por Pisa, com sua arquitetura "metafísica" e a mais famosa Praça da Europa - a Piazza dei Miracoli, onde estão o Duomo, o 
Batistério, o Campo Santo e a Torre Inclinada, o mais celebrado erro de engenharia da história. Na sequência, chegada à Lucca. Protegida por uma muralha 
com 4 km de extensão, esta antiga colônia romana preserva a memória viva de seu notável passado. Caminhada guiada passando pelas igrejas, palácios, 
praças e ruelas medievais desta que é considerada uma das mais belas cidades da Itália. A Basílica de San Frediano, cuja fachada ostenta impressionante 
mosaico de ouro representando a Ascenção de Cristo ao Céu, e notável por abrigar o corpo mumificado de Santa Zita. 
 

 

  



23 DE JUNHO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
FLORENÇA 
Traslado ao Aeroporto de Florença para embarque em voo com conexão com destino ao Brasil. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente 

efetuados em decorrência da desistência do usuário. 
 
 


