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             A Toscana é protagonista indiscutível no panorama do turismo mundial. As    
             paisagens, o patrimônio artístico e as cidades importantes, antes de tudo Florença,   
          tornam esta região única no mundo. Nesta região, a natureza tem muitas faces 
diferentes, a começar pela costa que alterna praias extensas e arenosas, como a de 
Versilia, com falésias e promontórios íngremes. As ilhas do Arquipélago Toscano são 
incomparáveis, rodeadas de vegetação mediterrânea, um mar cristalino e profundezas 
ricas. E depois, aldeias medievais, vilas ricas em história, castelos e sistemas de 
fortificação, igrejas rurais (as chamadas "freguesias") e abadias sugestivas, como a de 
Sant'Antimo, estão presentes em todo o território e os seus perfis se destacam em as 
paisagens de Crete Senesi, Val d'Orcia, Garfagnana, Chianti e Marem ma. As províncias 
são: Florença (capital), Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, 
Prato, Siena. Famosa em todo o mundo, o antigo senhorio Medici é o berço da cultura e 
da arte por excelência.
É um verdadeiro museu a céu aberto que abriga inúmeros monumentos, incluindo o 
Duomo com o campanário de Giotto, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, a Galeria 
Uffizi com obras-primas únicas no mundo. Mas o charme de Florença também está ligado 
ao Lungarno, à característica Ponte Vecchio, às lojas de artesanato que animam as vielas 
do centro. Outro destino extraordinário é Siena com seu centro medieval, também 
registrado entre os sítios da Unesco, que culmina na característica Piazza del Campo, 
teatro da famosa cidade Palio. Pisa reúne seus principais monumentos na Piazza dei 
Miracoli, entre eles a famosa Torre Inclinada, criando um espaço artístico de imenso 
valor, protegido pela Unesco. Pienza é a "cidade ideal" desejada e criada pelo Papa Pio II 
com base nos cânones do Renascimento.
A disposição cenográfica dos espaços e a riqueza dos edifícios fazem dele um tesouro de 
arte, incluído na lista da UNESCO. Entre as pequenas cidades da região, destaca-se San 
Gimignano, uma vila medieval caracterizada por suas torres e casas-torre, reconhecida 
como Patrimônio da Humanidade. Ainda são inúmeros os aspectos característicos da 
região, mas merece uma menção especial o Val d'Orcia, também protegido pela Unesco 
pela beleza da sua paisagem e pelas suas vistas que inspiraram muitos artistas 
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TOSCANA - Entre charme e sabores  
SIENA - MONTERIGGIONI
Chegada a Siena pela manhã, daremos início da visita guiada à Basílica de San Domenico, Piazza del Campo, 
Torre del Mangia e a esplêndida Fonte Gaia. A visita continuará até a Piazza del Duomo, que abriga a Catedral. 
Almoço em restaurante e a tarde continuamos para Monteriggioni, a charmosa cidade medieval, cujo castelo 
fascinou o poeta Dante Alighieri. Retorno ao hotel em Siena, jantar e pernoite.

CHIANCIANO - MONTALCINO - SANT’ANTIMO - BAGNO VIGNONI
Café da manhã e traslado a Montalcino para conhecer a cidade de Brunello. Visita da Fortaleza Medici, Igreja 
de Sant 'Agostino e Piazza del Popolo. À tarde traslado para a Abadia de Sant 'Antimo, bastante importante pela 
sua arquitetura românica. Diz a lenda que foi Carlos Magno quem o fundou. Abaixo faremos uma breve visita a 
Bagno Vignoni, uma pequena e extraordinária vila no coração do Val d'Orcia, entre as verdes colinas de Siena. 
Este lugar deve sua fama à praça de água alimentada por uma nascente. No fim, regresso ao hotel em 
Chianciano, jantar e pernoite.

CHIANCIANO - MONTEPULCIANO - PIENZA
Café da manhã no hotel. Traslado para Montepulciano, famosa pelo vinho a que dá nome, localizada em uma 
colina a 600 metros acima do nível do mar: desta altura é fácil se perder com o olhar entre as colinas da 
Toscana, as plantações de oliveiras, vinhas e ciprestes que marcam agradavelmente toda a paisagem. Da Torre 
do Palácio Renascentista de Montepulciano o olhar atinge as montanhas Sibillini e Cimone e quando o ar está 
particularmente claro também o Gran Sasso d'Italia em Abruzzo. Pare para almoçar em um restaurante e a 
tarde, traslado para Pienza. Esta encantadora vila é amplamente conhecida como a cidade "ideal" do 
Renascimento. Visita da praça central, da Catedral, do Palazzo Piccolomini. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

CHIANCIANO - BUONCONVENTO - ABADIA DE MONTE OLIVETO MAGGIORE
Café da manhã no hotel. Traslado para Buonconveto, uma vila medieval sugestiva fechada por dentro por uma 
parede de tijolos. Poderemos admirar a Igreja dos Santos Pedro e São Paulo e o Palazzo Pubblico. Vamos 
começar mais uma vez para a Abadia de Monte Oliveto Maggiore com o Grande Claustro, do qual cada nicho é 
decorado com afrescos de pinturas ou Luca Signorelli ou Antonio Bazzi conhecido como Sodoma. Almoço em 
restaurante. Nosso passeio chega ao fim, partida para seu retorno. Fim dos serviços.
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TOSCANA - Siena e S. Gimignano  
FLORENÇA
Chegada a Florença, o dia será dedicado à descoberta da cidade com uma visita guiada ao exterior da cidade. 
Duomo, Batistério, Cúpula de Brunelleschi, Torre do Sino de Giotto, Piazza della Repubblica. Você verá então o 
Mercato del Porcellino e Ponte Vecchio. Almoço em restaurante típico e no final, a visita continuará à Piazza de 
'Pitti, o exterior da Basílica de Santa Croce e da Piazzale Michelangelo, o miradouro mais famoso da cidade. Ao 
finalizar traslado ao hotel, jantar e pernoite.

FLORENÇA - SAN GIMIGNANO - SIENA
Café da manhã no hotel. Chegaremos à vila medieval de San Gimignano, uma vila antiga com característica 
medieval que se ergue no coração do Val D 'Elsa. O centro histórico é tombado pela UNESCO como patrimônio 
cultural da humanidade. Almoço em restaurante e em seguida, continuaremos para Siena, a cidade do Palio. Da 
Basílica de San Domenico, seguimos pela antiga Via Francigena, fundamental da grande Siena medieval. Tour 
guiado de Piazza del Campo, Piazza Tolomei, a Catedral da Assunção. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

FLORENÇA - PISA
Após o café da manhã, traslado a Pisa. Visita guiada pela cidade para admirar a Piazza dei Miracoli com o Torre 
famosa que "pende", a Catedral e o Batistério. Almoço em restaurante, logo após faremos uma curta caminhada 
até o Borgo Stretto, com suas arcadas e edifícios imponentes. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

FLORENÇA
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para nosso retorno. Fim dos serviços.
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UMBRIA ITALIA
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            ma das magníficas regiões italianas, de onde teremos vistas maravilhosas, 
          lugares religiosos paisagísticos se alternam com cidades de arte e história.  
          As colinas verdes estão cheias de aldeias de origens antigas e com um encanto 
misterioso. A capital é Perugia, uma combinação perfeita de formas e cores. A 
Fontana Maggiore é o símbolo da cidade e da região por ser única em seu tipo.
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UMBRIA- Gubbio e Perugia  
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GUBBIO
Saída dos locais de origem com destino a Gubbio. Pela manhã, visita da cidade. Hospedagem no hotel e almoço. 
Tarde dedicada à visita as oficinas de artesãos da cerâmica eugubiana, onde será possível assistir o artesão em 
seu ofício.

GUBBIO - DERUTA - GUBBIO
Café da manhã no hotel. Saída para Deruta e visita ao Museu Regional da Cerâmica, onde poderemos admirar 
a Faiança Majólica. Almoço em restaurante e a tarde livre para passeio pela cidade e lojas de artesanato. 
Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

GUBBIO - GUALDO TADINO - PERUGIA
Café da manhã no hotel. Saída para Gualdo Tadino, onde visitaremos a Rocca Flea e o Museu de Cerâmica 
Contemporânea. Almoço em restaurante e a tarde, saída para Perugia. Jantar e pernoite no hotel.

PERUGIA
Café da manhã no hotel. Visita da cidade de Perugia, rodeada pelas poderosas muralhas etruscas. Através de 
escadas rolantes que levam ao centro histórico com a Rocca Paolina e a Porta Marzia de origem etrusca. Almoço 
em restaurante e a tarde, continuação da visita da cidade, onde também poderá admirar o Arco Etrusco e o 
Museu Arqueológico. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

PERUGIA - ORVIETO
Café da manhã no hotel. Transferência para Orvieto, cidade de origem etrusca, construída sobre rocha tufácea. 
Vsitaremos o Templo de Belvedere, a Necrópole do Crucifixo de Tufo e a de Canniccella. Almoço em restaurante. 
À tarde, visita ao subsolo de Orvieto. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

PERUGIA
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o retorno. Fim dos serviços.



UMBRIA- Umbria e Toscana
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GUBBIO
Chegada a Gubbio, cidade da arte, situada no Monte Ingino com o soberbo complexo urbano formado 
do Palazzo dei Consoli, da Piazza Pensile e do Palazzo Pretorio. Encontro com o guia para a visita 
guiada à cidade. Continuação para jantar e pernoite em hotel em Perugia ou arredores.

ASSISI - PERUGIA
Café da manhã no hotel e partida para Assis. Visita guiada a Assis, a cidade de São Francisco por 
excelência, com suas basílicas e os vestígios da época romana e medieval. Pare para almoçar em um 
restaurante.  A tarde partiremos para Perugia, um notável centro de artes, onde os principais 
monumentos da cidade serão visitados com o guia: a Fontana Maggiore, o Palazzo dei Priori, o Collegio 
del Cambio e a Catedral. À noite, retorno ao hotel em Perugia, jantar e pernoite.

AREZZO - CORTONA
Café da manhã no hotel e saída para visita guiada a Arezzo. Passeio pela cidade. Almoço em 
restaurante em Arezzo ou arredores e continuação para a visita guiada à pitoresca Cortona,  pare para 
uma vista panorâmica na Valdichiana. Jantar e pernoite no hotel em Perugia ou arredores.

SPOLETO
Após o café da manhã, traslado para Spoleto. Com o guia, você visitará os numerosos testemunhos 
histórico - artístico da cidade. Nosso passeio chega ao fim, partida para seu retorno. Fim dos serviços.



LÀCIOITALIA
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In Europe

                oma está em Lácio, capital da Itália e de um antigo império, as viagens              
                ao Lácio são necessariamente condicionadas por tanta grandeza e        
             esplendor. No entanto, para além da Cidade Eterna, com os passeios no 
Lácio poderá descobrir uma região repleta de outros destinos fantásticos, de verdes 
colinas, lagos e aldeias, mas também de outras excelências culturais e culinárias. 
Os principais atrativos para ver na Lazio começam em Roma: a emoção de suas 
pedras antigas se une ao espanto das praças desenhadas por artistas incríveis. 
Adicione a majestade dos edifícios e a atmosfera das ruas e aqui está a obra-prima 
de uma cidade eterna. A Capital com seus esplêndidos palácios, museus, o 
Vaticano e a grande quantidade de áreas arqueológicas que nela conservam, entre 
as quais o símbolo da cidade, o Coliseu, a Cidade Eterna, as propriedades 
extraterritoriais da Santa Sé e a Basílica de São Paulo fora dos muros.
Mas, assim que você deixar Roma, os Castelli Romani o receberão como fizeram 
com os patrícios romanos ou os altos prelados do Estado do Vaticano nas noites 
quentes de verão. Entre as coisas para ver na região de Lácio, devemos incluir 
Tivoli e suas duas jóias: Villa Adriana e Villa D'Este. A primeira foi a residência de 
verão do imperador que lhe deu o nome, enquanto Villa D'Este e suas magníficas 
fontes vieram do Renascimento. Na zona de Viterbo encontra-se o Lago Bolsena de 
origem vulcânica, onde os cenários naturais se fundem com a história etrusca 
destes lugares. Mas o Lácio é uma região luxuriante de reservas naturais como o 
Parque Nacional Circeo e o Parque Regional Castelli Romani, onde se pode 
caminhar por caminhos onde se pode admirar diferentes espécies de aves 
protegidas. 
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LÀCIO - DESCOBRINDO LÀZIO
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VEROLI
Chegada em Veroli. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

VEROLI - MONTECASSINO - ARPINO - CASAMARI - VEROLI
Café da manhã, saída para Montecassino e visita da famosa abadia. Almoço em Arpino, parte antiga 
da cidade, famosa por ser a cidade natal de Marco Tullio e Cícero. À tarde, visita à antiga Acrópole, fim 
da visita e saída para Calamari e visita à esplêndida Abadia de estilo gótico cisterciense. No final da 
tarde, visita a Veroli, uma elegante cidade de origens nobres e da Basílica de Santa Salomé, que abriga 
o Scala Santa da qual você pode obter a indulgência plenária. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

VEROLI - TRISULTI - ALATRI - VEROLI
Café da Manhã - Saída para a Certosa di Trisulti, um grandioso complexo monástico imerso em uma 
das paisagens naturais mais evocativas e intactas de Ciociaria. Continue até a parada de Vico nel 
Lazio ao longo do caminho para olhar para o "Pozzo d 'Annullo". Continue para Alatri. Almoço incluso. 
À tarde, visite esta vila que preserva intactas suas imponentes muralhas poligonais do século IV aC. 
Em S. Maria Maggiore chegaremos ao cume da Acrópole, regresso ao hotel para jantar e pernoite.

VEROLI - NINFA - GAETA - VEROLI
Café da manhã e saída para Ninfa e visita ao oásis botânico, também conhecido como a Pompéia da 
Idade Média, graças às inúmeras ruínas medievais. Parada para almoçar em um restaurante. 
Continuação para Gaeta, faremos visita gratuíta no centro histórico. Retorno ao hotel para jantar e 
pernoite.

VEROLI - SUBIACO - ANAGNI - VEROLI
Café da Manhã, saída para Subiaco onde visitaremos o Mosteiro Beneditino do Sacro Speco. 
Continuação da visita ao Mosteiro de S. Escolástica originalmente o mais antigo de todos os Mosteiros 
Beneditinos. Almoço livre e a tarde, visita de Anagni, uma cidade medieval situada em uma das 
colinas que com vista para o Valle del Sacco. O principal monumento da cidade é a soberba catedral de 
Santa Maria, com sua preciosa cripta com afrescos de histórias do Antigo Testamento durante o século 
13. A visita seguirá para o Palazzo di Bonifacio VIII. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

VEROLI
Após o café da manhã, saída para a estrada de retorno.



LÁCIO – ROMA, A CIDADE ETERNA

9

ORVIETO - ROMA
Chegada a Orvieto, descoberta desta jóia da arte etrusca e medieval e visita guiada. Passeando pelos becos, pelos 
palácios nobres e pelas antigas casas de Tufo (Pedra Vulcânica) do centro histórico, dominado pelo Duomo, uma 
obra-prima gótica com fachada suntuosa, decorada com mosaicos e esculturas. Finalmente chegamos à Roma, 
a cidade eterna. onde o jantar nos espera no hotel. Hospedagem em quartos reservados e pernoite.

ROMA CATÓLICA E ROMA CLÁSSICA
Café da manhã no hotel, após o café da manhã iniciaremos a visita aos Museus do Vaticano com nosso guia, 
admirando as obras-primas expôs nas galerias dos Candelabros, das Tapeçarias, dos Mapas Geográficos, até a 
Capela Sistina, uma obra-prima de Michelangelo. Continuaremos visitando a Basílica de São Pedro, o centro 
espiritual do catolicismo, e depois do almoço aproveitamos a tarde livre ou participaremos de caminhada 
opcional com o guia para descobrir das praças mais bonitas da Itália: Piazza Navona, o exterior do Palazzo 
Madama, o Panteão, Piazza Montecitorio, Piazza Colonna com Palazzo Chigi, Galleria Sordi e Piazza di Spagna, 
ao pé da escadaria cênica de Trinità dei Monti. À noite, jantar em um restaurante típico da região de Trastevere. 
Retorno ao hotel para pernoite.

ROMA ANTIGA
Café da manhã no hotel. Começamos a visita à Roma Antiga com nosso guia e começamos com uma visão geral 
exterior do Circus Maximus, a maior arena da cidade, e do Monte Palatino. Junto com o guia, visitaremos o Arco 
de Costantino e via dei Fori Imperiali até o Coliseu, incluída em 2007 entre as Sete Maravilhas do Mundo. Nossa 
visita termina na Piazza Venezia, doxminada pelo Vittoriano e o Campidoglio, dos quais admiraremos o exterior. 
Depois do almoço, nós visitamos uma das catacumbas na Via Appia Antica as Catacumbas de San Callisto, na 
parada final em São Paulo fora das muralhas, uma das quatro basílicas papais - Retorno ao hotel para jantar e 
pernoite.

ROMA ETERNA
Café da manhã no hotel. Iniciamos uma caminhada panorâmica com nosso guia a partir do terraço panorâmica 
do Pincio e continuando na Piazza del Popolo com as duas igrejas gêmeas e a igreja de Santa Maria del Popolo, 
para descobrir as obras de mestres como Caravaggio e Raphael, autor da Capela Chigi. Almoço livre e nosso 
passeio chega ao fim, saída para o retorno. Fim dos serviços.



LÁCIO – DESCOBRINDO CASTELLI ROMANI
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FRASCATI
Chegada ao hotel em Frascati para almoço e acomodação. Visita guiada à tarde a Frascati, uma cidade 
construída entre os restos de uma grandiosa villa imperial que se desenvolveu após o Tuscolani fugir 
de sua cidade destruída em 1191. A vila Aldobrandini do século XVII domina com sua entrada 
monumental para a praça da Câmara Municipal, encontraremos um parque maravilhoso cheio de 
cavernas, terraços, estátuas e jogos de água. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

ARICCIA - GENZANO - NEMI
Café da manhã no hotel. Excursão guiada de dia inteiro ao Castelli Romani. Pare em Ariccia, Genzano 
e Nemi. Centro agrícola de Ariccia, localizado em uma ponta de rocha entre o verde das Colinas 
Albanas e uma das localidades mais conhecido e popular dos Castelli Romani; cidade latina de origens 
antigas, passada por volta do ano 1000 para os condes de Tusculum, o que o tornou um importante 
centro fortificado. De notável interesse é a igreja de S. Maria dell'Assumption e o Palazzo Chigi, 
projetado por Bernini. Com a intenção de renovar a vila medieval de acordo com um plano espetacular 
de planejamento urbano. Genzano di Roma, uma localidade do Castelli Romani conhecida pelo 
tradicional festival Infiorata que, no dia de Corpus Christi, transforma este lugar em um tapete de 
flores multicoloridos. Nemi, uma cidade com vista para o lago de mesmo nome, famoso pela produção 
de morangos. Na praça principal fica o majestoso Palazzo Ruspoli, hoje sede da Câmara Municipal; de 
arquitetura renascentista, conserva uma torre cilíndrica medieval. Do jardim do o palácio desfruta de 
uma vista sugestiva do lago e das margens intensamente cultivadas. Almoço em restaurante, logo após, 
retorno ao hotel, jantar e pernoite.

MARINO - CASTELGANDOLFO E ALBANO LAZIALE
Café da manhã no hotel. Excursão guiada de dia inteiro ao Castelli Romani. Parada em Marino, 
Castelgandolfo e Albano Laziale. Marino, uma pequena aldeia que se acede pela Porta Pretoria, um dos 
Castelli Romani que domina Lago Albano. Castelgandolfo: considerada uma das mais belas aldeias da 
Itália, é a sede do Palazzo dei Papi desejado pelo Papa Urbano VIII, onde no verão o Papa se mudou, 
atraindo numerosos peregrinos e turistas para ocasião de suas bênçãos dominicais. Albano Laziale, 
um dos municípios mais importantes do Castelli Romani. Foi sede desde o século V, o principado 
histórico da família Savelli e, de 1699 a 1798, posse inalienável da Santa Sé. Almoço em restaurante 
durante a excursão. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

VILLA D'ESTE EM TIVOLI E RETORNO
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita guiada à Villa d'Este em Tivoli, uma obra-prima do jardim 
italiano e incluído na lista do patrimônio mundial da UNESCO. Almoço em restaurante. Na parte da 
tarde saída para volte para sua localidade.



LÁCIO - ROMA, TARQUINIA E VITERBO 
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ROMA
Sua vez em Roma, desfrutaremos de uma visita guiada caminhando pelas ruas do centro. Inspire-se 
com a beleza de praças e fontes, a elegância dos palácios e a solenidade dos vestígios antigos, será uma 
experiência inesquecível. No final da tarde, regresso ao hotel para alojamento, jantar e pernoite.

ROMA ANTIGA
Café da manhã no hotel, encontro com nosso guia e visita ao museu de Villa Giulia, que abriga uma das 
coleções mais importantes de arte etrusca na Itália. Almoço incluso, tarde dedicada a visitas gratuitas 
entre os antigos palácios do Palatino e do Coliseu. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

ROMA BARROCA
Café da manhã no hotel, encontro com o guia e visita à colunata de São Pedro, no Vaticano, com a 
esplêndida Basílica, uma obra-prima única no mundo. Almoço incluso. Continue a descobrir as 
famosas praças e fontes de Roma, dos artistas de rua da Piazza Navona aos famosos degraus da Trinità 
dei Monti na piazza di Espanha. No final do dia um jantar típico em um restaurante na área de 
Trastevere e após, retorno ao hotel e pernoite.

ROMA - TARQUINIA
Café da manhã no hotel, saída para Tarquinia com parada nas margens do Lago Bracciano, para uma 
rápida visita em Anguillara Sabazia e em Vigna Valle, que abriga o museu da Força Aérea. Almoço 
incluso e a tarde, encontro com o guia para visita privada à imponente necrópole de Banditaccia, em 
Cerveteri, com os famosos túmulos do período etrusco. No final, alojamento no hotel, jantar e pernoite.

TARQUINIA - VITERBO
Café da manhã no hotel, encontro com nosso guia para visita à Tarquinia degli Etruschi, que também 
inclui a Necrópole de Monterozzi, onde você pode admirar as esplêndidas tumbas etruscas totalmente 
pintadas com afrescos. Após, faremos uma caminhada com uma pausa em Tamuré, em frente ao mar. 
À tarde, chegaremos a Tuscania, maravilhosa vila aninhada nas colinas de Tuscia; vale a pena visitar 
as basílicas românicas de San Pietro e Santa Maria Maior. No final da tarde chegada a Viterbo, 
alojamento no hotel, jantar e pernoite.

VITERBO
Café da manhã no hotel, encontro com o guia para uma visita para descobrirmos Viterbo com Almoço 
livre. À tarde, parada no magnífico spa termal Le Terme dei Papi. Retorno ao hotel, com jantar e 
pernoite.



CAMPÂNIA ITALIA
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              doçura do clima, a beleza das costas, a riqueza da arte e da história, o amor   
       p    ela culinária fazem da Campânia uma terra a ser vivida. A Campânia, 
              localizada no sul da Itália, estende-se ao longo da costa do Mar Tirreno, 
desde a foz do Garigliano até o Golfo de Policastro. Um passeio pela Campânia 
sempre foi uma viagem a lugares onde a beleza das vistas e a grandiosidade da 
história são superabundantes, o clima é agradável e a terra generosamente dá seus 
frutos. As coisas para ver na Campânia são como o conteúdo de um baú cheio de 
bens preciosos, cada um com seu esplendor. Nápoles foi a grande capital de um 
poderoso reino e, por isso, o berço da cultura e da arte, mas também um local de 
grande vitalidade. Um passeio por Nápoles é para ser vivido deixando-se encantar 
pelos ambientes populares, arrebatado pelas belezas eternas, na convivência da 
arte contemporânea com tesouros milenares. O majestoso Vesúvio domina Nápoles 
e a Península de Sorrento, criando com sua inconfundível silhueta romântica, uma 
paisagem que não pode deixar de fazer você se apaixonar durante o dia e se 
encantar à noite.
Em viagens à Campânia, Pompéia e Herculano revelam-se os lugares onde a 
erupção do Vesúvio preservou cidades inteiras quase intactas para admirar a vida 
dos romanos em todo o seu esplendor. A Península de Sorrento e a Costa 
Amalfitana mesclam a natureza das costas onde as montanhas se debruçam sobre 
o mar e revelam fiordes e pequenas baías encantadoras. Capri é um paraíso da 
natureza onde o mar e o céu se fundem no azul, com um toque de glamour e 
elegância adquirido ao longo do tempo. Desde os seus terraços o olhar se abre para 
a beleza que se torna um suspiro da mente e do coração. Entre as coisas para fazer 
na Campânia, uma visita ao magnífico Palácio Real de Caserta é imperdível. Que 
não tem muito o que invejar, à mais famosa Versalhes: o palácio com seus 
apartamentos luxuosos e jardins grandiosos narram uma grandeza de um antigo 
esplendor.

A
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ISCHIA
Chegada ao porto de Nápoles, embarque em barco a motor em direção à esplêndida ilha de Ischia, traslado de 
chegada do porto para o hotel para nossa hospedagem. À tarde, tour panorâmico com guia da ilha, conhecida 
como a "ilha verde", pela sua vegetação luxuriante, a água de uma cor azul intensa e por seu clima ameno. À 
noite, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

ISCHIA
Após o café da manhã, saída em ônibus para uma visita guiada à ilha. Passeio pela ilha, visite a maioria de 
lugares fascinantes, tais como Cartaromana, que tem uma vista esplêndida do Castelo Aragonês e de San 
Angelo, autêntica vila de pescadores. Almoço em restaurante e passeio pelas vilas mais características da ilha. 
À noite, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

ISCHIA - CAPRI
Após o café da manhã, você pode experimentar os famosos tratamentos termais de Ischia. Almoço em 
restaurante típico da ilha, à tarde traslado ao porto de Ischia, para chegar à ilha de Capri, também conhecida 
como “A ilha dos sonhos” pela sua incomparável beleza natural caracterizada pela sucessão de costas com 
vegetação inacessível e tropical. Traslado do porto de Anacapri a Capri. Depois de uma caminhada agradável, 
você vai descobrir a famosa Piazzetta que define o coração da ilha e você também vai admirar os famosos 
jardins de Augusto, onde você poderá desfrutar de uma vista fabulosa do Faraglioni. Alojamento, jantar e 
pernoite.

CAPRI
Após o café da manhã no hotel, saída em micro-ônibus para AnaCapri (pico da ilha) e visita a Villa San Michele, 
propriedade do médico Suedois Axel Munthe que criou o famoso “livro de San Michele”. Esta villa foi construída 
sobre os vestígios de achados romanos e os seus bonitos jardins divididos em terraços que oferecem uma vista 
deslumbrante do Golfo de Nápoles e da própria ilha. No final, retorne ao hotel para jantar e pernoite.

CAPRI - NÁPOLES
Após o café da manhã, traslado de lancha para a cidade de Nápoles, onde nosso passeio termina, saída para o 
seu retorno. Fim dos serviços.
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PAESTUM
Reunião dos participantes em horário e local acordados e saída para Paestum, check-in, jantar e pernoite.

GOLFO DE POLICASTRO - MARINA DI CAMEROTA - PALINURO
Café da manhã no hotel. Sairemos para descobrir a costa oeste do Golfo de Policastro, um dos mais evocativos da Itália, que alterna 
trechos de falésias, praias e enseadas de areia. Paradas para visitas a Camerota e Palinuro. Marina di Camerota, estância balnear de 
renome tanto pela qualidade da água como pelo contexto natural estando imersa em ricas colinas de flora típica do Mediterrâneo. É por 
isso que é conhecida como a "pérola de Cilento". Atrás dele, por dentro, subiremos ao cume de um promontório da aldeia histórica de 
Camerota, as suas origens remontam ao século VIII-VII aC. A faixa costeira municipal estende-se desde a "Grotta del Ciclope" (não muito 
longe de Palinuro) até Porto Infreschi, na fronteira com San Giovanni a Pyro. Palinuro, uma pequena cidade aninhada entre as falésias 
de Cilento que recebeu o nome do infeliz timoneiro de Enéias, que caiu no mar bem em frente a essas margens. Com seu cabo que 
mergulha no mar Tirreno, é um dos trechos de costa mais bem preservados, protegidos e não contaminados. Famosa pela presença dos 
endemismos da Primula di Palinuro e do Garofano delle rupi, é um centro encantador pela paisagem natural que oferece o mar e suas 
costas rochosas. Embarque de barco e excursão à sucessão de cavernas e enseadas: da Gruta Azul a Cala Fetente, à Baia del Buon 
Dormindo, no Arco Natural, na Grotta delle Ossa. O território foi declarado pela UNESCO “Reserva Mundial da Biosfera". Almoço em 
restaurante durante a excursão. À noite, retorno ao hotel em Paestum, jantar e pernoite.

PADULA E PERTOSA CAVES
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à descoberta do interior do Golfo de Policastro. Iremos subir no território Lucaniano a Lagonegro 
e depois continue ao longo do Vallo di Diano em direção a Padula e as cavernas de Pertosa. Voltaremos ao Golfo de Policastro passando 
por Sanza com a pedra memorial dedicada ao sacrifício de Carlo Pisacane e seus 300 homens "jovens e fortes" aqui "traídos" pela 
população e entregue aos Bourbons. Itinerário de indiscutível interesse naturalista e de grande importância histórica. Mas a grande 
atração da cidade é a Certosa di San Lorenzo, um dos complexos monumentais mais grandiosos do sul da Itália e entre as maiores da 
Europa. A construção, iniciada por ordem de Tommaso Sanseverino em 1306, durou até 1700. Do corredor, dominado pela grande 
fachada barroca, passa-se às cavalariças, às oficinas, à farmácia e às cavernas. A igreja preserva os altares com as decorações 
policromadas refinadas em scagliola com inserções de madrepérola, os afrescos dos séculos XVI - XVIII, o pavimento com faiança do 
século XVIII, coros em madeira talhada e embutida do início do século XVI. O espetáculo do claustro grande: iniciado no século XVII e 
concluído no final do século XVIII, possui duas ordens de arcadas e 8 4 arcos e com os seus 12.000m² é um dos maiores do mundo. 
Cavernas da Pertosa: o passeio dentro das Cavernas começa a cerca de 263 metros acima do nível do mar na esquerda hidrográfica do 
rio Tanagro, com uma pequena mas sugestiva travessia de barco pelas águas verdes e ricas em cálcio do rio subterrâneo. Almoço em 
restaurante durante a excursão. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

AGROPOLI - SALERNO
Café da manhã no hotel. O dia será dedicado a visitar outros dois locais de prestígio internacional no interior do Parque Nacional 
Cilento-Vallo di Diano: Agropoli e Paestum. Agropoli, uma bela cidade litorânea, cercada por centro histórico que preserva o centro antigo 
e grande parte do circuito das muralhas defensivas com o portal do século XVII intacto. Para entrar, nosso acesso será através da subida 
característica das "escadas", e um portão monumental muito bem preservado. De acordo com a lenda, quando São Paulo esteve pela 
primeira vez na Itália, chegou justamente nesses lugares. As casas encostadas umas nas outras e as escadarias íngremes do centro 
histórico dominam uma bela baía tranquila dominada por um pequeno porto, onde os barcos de pesca estão atracados. Paestum, 
fundada pelos gregos, a cidade foi inicialmente chamada de Poseidonia, em homenagem a Poseidon, a quem a cidade foi dedicada. 
Conhecer a antiga Poseidonia, reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, é para embarcar em uma jornada fascinante em 
história e arte, mergulhando nas atmosferas evocativas da cultura grega e romana antiga. Uma jornada que vamos começar da Área 
Arqueológica admirando a grandeza dos três templos dóricos, o Templo de Hera, o Templo de Atena e o Templo de Poseidon, localizado 
na área sagrada, no centro da cidade de Paestum: exemplos esplêndidos de arqueologia grega comparável para a beleza apenas no 
Partenon em Atenas. Em frente à área arqueológica ergue-se o Museu Nacional de Arqueologia de Paestum, em que numerosos achados 
arqueológicos encontrados em Paestum são exibidos: vasos, estátuas, moedas, jóias, mas em particular as lajes pintadas da chamada 
Tumba do Mergulhador, o único exemplo de pintura da era grega da Magna Grécia. Almoço em restaurante durante a excursão. Retorno 
ao hotel para jantar e pernoite.

PAESTUM
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita guiada à Villa d'Este em Tivoli, uma obra-prima do jardim italiano e inserido na Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO. Almoço em restaurante e á tarde saída para retorno a sua localidade.
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SORRENTO
Chegada a Orvieto, descoberta desta jóia da arte etrusca e medieval e visita guiada, passeando pelos becos, 
pelos palácios nobres e pelas antigas casas de Tufo (Pedras Vulcânicas) do centro histórico, dominado pelo 
Duomo, uma obra-prima gótica com fachada suntuosa, decorada com mosaicos e esculturas. Finalmente 
chegamos à "cidade Eterna" Roma onde o jantar nos espera no hotel. Após, acomodação e pernoite.

CAPRI
Café da manhã no hotel, após iniciamos a visita desde os Museus do Vaticano com nosso guia, admirando as 
obras-primas, visita as galerias dos Candelabros, das Tapeçarias, dos Mapas Geográficos, até a Capela Sistina, 
uma obra-prima de Michelangelo. Continuamos visitando a Basílica de São Pedro, o centro espiritual do 
catolicismo, e depois almoço. Após, aproveitaremos a tarde livre ou poderemos participar de caminhada 
opcional com o guia para descobrir as praças mais bonitas da Itália: Piazza Navona, o exterior do Palazzo 
Madama, o Panteão, Piazza Montecitorio, Piazza Colonna com Palazzo Chigi, Galleria Sordi e Piazza di Spagna, 
ao pé da escadaria cênica de Trinità dei Monti. À noite, jantar em um restaurante típico da região de Trastevere. 
Retorno ao hotel para pernoite.

AMALFI - RAVELLO
Café da manhã no hotel, começamos a visita à Roma Antiga com nosso guia e começaremos com uma visão 
geral exterior do Circus Maximus, a maior arena da cidade, e do Monte Palatino. Junto com o guia, visitamos o 
Arco de Costantino e via dei Fori Imperiali até o Coliseu, incluída em 2007 entre as Sete Maravilhas do Mundo. 
Nossa visita termina na Piazza Venezia, dominada pelo Vittoriano e o Campidoglio, dos quais admiramos o 
exterior. Depois do almoço, nós visitamos uma das catacumbas na Via Appia Antica as Catacumbas de San 
Callisto. Na parada final em São Paulo fora das muralhas, uma das quatro basílicas papais. Retorno ao hotel 
para jantar e pernoite.

MAIORI - MINORI - ATRANI - VIETRI NO MAR
Café da manhã no hotel, iniciaremos uma caminhada panorâmica com nosso guia a partir do terraço 
panorâmica do Pincio e continuando na Piazza del Popolo com as duas igrejas gêmeas e a igreja de Santa Maria 
del Popolo, para descobrir as obras de mestres como Caravaggio e Raphael, autor da Capela Chigi. Almoço livre 
e nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.

SORRENTO
Café da manhã no hotel - Nosso passeio chega ao fim, saída para o retorno. Fim dos serviços.
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NÁPOLES
Chegada a Nápoles no início da tarde, encontraremos com o guia e daremos início a uma visita guiada à cidade 
de Nápoles abaixo da terra. O termo "Nápoles subterrânea" indica a rede densa e complexa de túneis e 
cavidades, que se localizam no subsolo napolitano e que constituem uma verdadeira cidade abaixo a superfície. 
A cidade subterrânea se estende por todo o centro histórico, mitos e lendas estão ligados a ela e ainda hoje vive 
no imaginário coletivo dos napolitanos. As galerias abaixo de Nápoles foram usadas ao longo dos séculos, de 
maneiras diferentes. Nascidos após a extração de “Tufo” (Pedras Vulcânicas) para a construção da cidade, 
foram depois foi usado como aqueduto e como refúgio na época da Segunda Guerra Mundial. No final, 
acomodação, jantar e pernoite.

NÁPOLES - POMPEII - NÁPOLES
Café da manhã no hotel, pela manhã faremos a saída para Pompéia e visita guiada às escavações arqueológicas, 
entre as mais famosas no mundo, que oferecem ao visitante a oportunidade de admirar os ricos testemunhos da 
vida da antiga cidade romana. A área é tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Almoço 
incluso, retorno para Nápoles e visita da área monumental da cidade com o Maschio Angioino, a vasta Piazza 
del Plebiscito, o Teatro San Carlo; a Galleria Umberto I, um ponto de encontro tradicional na cidade, o exterior 
do Palácio Real, edifício grandioso construído no período aragonês, residência dos vice-reis, então da dinastia 
Bourbon e, ocasionalmente, dos reis da Itália. Jantar em Pizzaria Napolitana típica, após retornaremos ao Hotel 
para Pernoite.

NÁPOLES - CASERTA - NÁPOLES
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita guiada aos monumentos mais representativos do centro histórico de 
Nápoles: a Catedral que abriga a Capela do Tesouro e as relíquias de San Gennaro, protetor da cidade; San 
Gregorio Armeno, a famosa rua dos presépios napolitanos; a Igreja de Gesù Nuovo com seus interiores 
suntuosos, decorados com mármores e afrescos e, finalmente, a Via Toledo, no coração dos bairros espanhóis. 
Almoço incluso e traslado à tarde em Caserta para visita guiada ao Palácio Real, um esplêndido complexo 
barroco, rodeado por um parque espetacular, desejado pelo rei de Nápoles Carlos III de Bourbon, feita por Luigi 
Vanvitelli na segunda metade do século XVIII. O palácio real é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. 
Retorno para Nápoles, jantar e pernoite.

NÁPOLES
Café da manhã no hotel e nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.
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POZZUOLI
Chegada a Pozzuoli no início da tarde faremos uma caminhada guiada pelas ruas de Pozzuoli, com paradas nos 
centros nervosos da antiga cidade portuária de Roma, do antigo cais ao Macellum (conhecido como o Templo de 
Serápis). Continue para o Anfiteatro Flaviano, a terceira maior arena (depois do Coliseu e Capua) do Império 
Romano. Rione Terra, visita aos subterrâneos da rocha de “Tufo de Puteoli” (Pedra Vulcânica), e depois continua 
em direção à Catedral famosa por ter sido construída sobre um templo romano. Continue para o hotel para 
acomodação, jantar e pernoite.

PERDA E VÍCIOS DA BAÍA
Café da manhã no Hotel, encontro com o guia e continuação para visita ao Castelo Aragonês da Baia, sede do 
Museu Arqueológico dos Campos Fleueanos. Almoço livre e a tarde faremos uma visita guiada ao Parque 
Arqueológico de Terme di Baia. Faremos nosso jantar em uma típica pizzaria napolitana, após, retorno ao hotel 
para pernoite.

CUMA
Café da manhã no Hotel, encontro com o guia e continuação para visita à cidade alta de Cuma, com entrada na 
caverna da Sibila, no templo de Apolo e no templo de Júpiter. Almoço em restaurante, após teremos a saída para 
Pozzuoli e visita do famoso Solfatara. Continuação para o hotel para jantar e pernoite.

BACLES
Café da manhã no Hotel, encontro com o guia e continuação para visita de dia inteiro em Bacoli; comunidade 
que está localizada na península Phlegraean e tem vista para o Golfo de Pozzuoli e inclui as cidades de Baia, 
Fusaro, Miseno e Miliscola. O centro histórico é muito característico e bem cuidado assim como a villa 
municipal que abraça parte do lago. Existem inúmeros sítios arqueológicos como a "Piscina Mirabile" e na área 
de Baia il "Castello Aragonese", "Punta Epitaffio" e outros entre os quais o "Parque Arqueológico de Baia ". 
Sugerimos os vestígios submersos da Baia que podem ser admirados em um barco especial disponível no Porto 
da Baia. Além disso, a área de Fusaro com o lago homônimo está entre as áreas mais bonitas do Campi Flegrei 
onde a "Casina Vanvitelliana" localizada em uma ilha artificial do referido lago, oferece aos visitantes uma das 
vistas panorâmicas verdadeiramente fascinantes. Ao finalizar, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

NÁPOLES
Café da manhã no hotel e nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.
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               Púglia - baú do tesouro de arte, história e natureza. É a terra do sol e da 
              hospitalidade, localizada na parte sudeste da Itália, em uma posição estratégica
               no coração do Mediterrâneo. Séculos de história e paisagens encantadoras 
são algumas das maravilhas que tornam este lugar único para uma viagem para 
viver experiências inesquecíveis. Dois mares abraçam a Púglia, com 800kms de 
costas. Os mares Jônico e Adriático desenham uma linha costeira variada, com 
penhascos com vista para fundos marinhos coloridos e praias douradas que 
descem em águas cristalinas. No interior, vastas planícies e colinas são o reino 
imaculado de natureza, onde oliveiras e vinhas se alternam com bosques 
luxuriantes e desfiladeiros surpreendentes Mediterrâneo e as ravinas.

               asilicata - destino ainda pouco frequentado pelo turismo tradicional, é acolhedor  
               e cheio de atrativos: cuide de sua saúde nos spas de Rapolla, Terme di Ala e 
            Latronico, Terme La Calda; natureza no Parque Nacional del Pollino, no Parque 
Natural Regional de Gallipoli Cognato e nas Dolomitas Lucane e no Parque 
Arqueológico Histórico Natural da Murgia e as igrejas de pedra del Materano; 
história nos museus de Potenza, Matera, Melfi, Venosa, Metaponto, Policoro, Castel 
Lagopesole, Irsina. Sob o perfil temático, em Basilicata o turismo histórico-cultural, 
no que se refere às cidades da Magna Grécia (Meta Pontus, Policoro, Nova Siri), às 
cidades do período romano (Venosa, Grumentum), às cidades medievais (Melfi, 
Miglionico, Tricarico, Valsinni), e o Sassi de Matera, testemunho de civilizações 
pré-históricas, rochosas e camponesas, que em 1993 foram nomeadas Patrimônio 
Mundial da UNESCO.

P

B



PUGLIA – MAGIC PUGLIA 

19

BARI - TRANI – MONOPOLY 
 Chegada em Bari pela manhã e encontro com o guia local, visita da cidade: a típica Basílica de San Nicola, 
exemplo da arquitetura românica da Apúlia, o Castelo da Suábia construído por Frederico II, a Catedral 
românica. Almoço em restaurante e a tarde continuaremos para Trani, sua famosa Catedral Românica inserida 
em um bonito cenário. Continuação para Monopoli, acomodação em hotel, jantar e pernoite.

ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA 
Café da manhã, encontro com o guia e saída para Alberobello, a capital dos trulli, casas características da 
região, construídas com paredes caiadas de branco e os típicos telhados de pedra cinza. Ande pelos becos onde 
há casas, pequenas lojas, restaurantes típicos em um ambiente único. Almoço em restaurante e a tarde iremos 
visitar Martina Franca que preserva um sugestivo centro histórico e Locorotondo, cujo nome indica a 
característica forma circular do antigo centro do país, construída por volta do ano mil, constituída por um 
conjunto de cabanas que os fazendeiros construíam no alto do morro, inclusive as típicas “cummerse”, casas 
com telhados inclinados. Retornaremos para o hotel para jantar e pernoite.

OSTUNI - SANTA MARIA DI LEUCA / GALLIPOLI 
Após o café da manhã no hotel, encontro com o guia e saída para Ostuni. A magia da Cidade Branca, está ligada 
à coloração da tinta cal característica da antiga aldeia, uma prática ainda hoje rigorosamente respeitada pelos 
residentes. No centro da vila fica a Cateådral do século XV em estilo românico-gótico onde se destaca uma grande 
rosácea. Almoço em restaurante e à tarde continuação para Cellino San Marco, visita em uma quinta com 
provas de produtos e vinhos típicos. Jantar e pernoite em Santa Maria di Leuca / Gallipoli.

LECCE – OTRANTO    
Café da manhã no hotel, encontro com o guia e visita da cidade de Lecce, ela é chamada de “Senhora do 
Barroco”, e é precisamente a arte barroca que caracteriza as torres, os portais, as igrejas, os monumentos e as 
casas do centro histórico. Entre os monumentos mais importantes: a Basílica de Santa Croce, a Catedral, o 
Anfiteatro Romano, a praça Sant'Oronzo e o castelo construído para defender a cidade das invasões turcas. 
Almoço em restaurante. Faremos a visita à tarde em Otranto, o centro histórico está repleto de vistas e recantos 
sugestivos, e você pode encontrar artigos de artesanato local em terracota e pedra de Lecce. Retorno ao hotel, 
jantar e pernoite.

SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI 
Café da manhã no hotel e visita de Santa Maria di Leuca, 'a cidade dos dois mares', é o extremo sul da ilha. 
Salento e impressiona pelas suas cores e pelo silêncio irreal que envolve a igreja, à qual deve o seu nome. Almoço 
em restaurante e a tarde, visita a Gallipoli, o magnífico castelo do século 16, não deixe de visitar a Catedral com 
pinturas notáveis dos séculos XVII e XVIII no interior. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

GALLIPOLI - CASTELDELMONTE
Café da manhã no hotel e saída para Casteldelmonte, conhecida por sua inconfundível forma octogonal, a mais 
misterioso entre os edifícios encomendados por Frederico II da Suábia. Visita guiada e almoço em restaurante. 
Nosso passeio chega ao fim, partida para o retorno. Fim dos serviços.
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MATERA
Chegada na cidade de Matera, a cidade de Sassi. Visita guiada ao núcleo urbano original, 
desenvolvido e partindo das cavernas naturais escavadas na rocha e posteriormente modeladas em 
mais e mais estruturas, conheça o complexo dentro de dois grandes anfiteatros naturais que são o 
Sasso Caveoso e o Sasso Barisano. Ao finalizar, retorno ao hotel, jantar e pernoite.

MATERA - METAPONTO - MATERA
Café da manhã no hotel. Partida para Metaponto, encontro com o guia e visita da cidade que o mirante 
no mar Jônico e nasce entre os dois rios Basilicata Bradano e Basento. Almoço em restaurante e a tarde 
visitaremos a área Arqueológica de Meteponto com suas ruínas. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

MATERA - ALTAMURA - MATERA
Café da manhã no hotel. Partida para Altamura, onde é produzido o pão de Altamura. Visita guiada 
ao centro histórico famoso pelos 200 "claustros" ou pelos sugestivos pátios que podem ser acessados 
por meio de vielas estreitas. Visita à Catedral Barroca encomendada por Frederico II. Almoço em 
restaurante. Tarde livre. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

MATERA
Nosso passeio chega ao fim, partida para o retorno. Fim dos serviços.
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Calábria, a antiga e gloriosa Magna Grécia, berço da civilização itálica, com seu rico 
patrimônio histórico, cultural e étnico. Atrativos naturais, arte, aventura, folclore, 
gastronomia que combinam perfeitamente com a tradicional hospitalidade milenar do 
seu povo. Facetas de um mundo a ser descoberto em uma região única. Em sua longa 
história, a Calábria foi uma terra de trânsito e conquistas para as pessoas que 
navegavam na bacia do Mediterrâneo e as pessoas das regiões transalpinas que 
deram vida a uma extraordinária polifonia cultural feita de inserções e persistências, 
de uma dialética fervorosa entre tradição e inovação. É uma terra rica em história que 
possui um patrimônio cultural tangível e imaterial vasto, desde os majestosos Bronzes 
de Riace às telas de Mattia Preti, de vastas áreas arqueológicas às obras de Umberto 
Boccioni e Mimmo Rotella, desde o encantador centro histórico a locais de cultura, da 
arte da cerâmica a objetos em cobre, de esculturas em madeira a fios, de procissões 
históricas a rituais religiosos. Possui um rico patrimônio arqueológico de 
extraordinário interesse. Testemunhos de uma história milenar de grande encanto, a 
ser descoberta numa viagem entre civilizações de um passado distante e glorioso. Parte 
do patrimônio arqueológico é mantida em quatro grandes parques de Locri, Capo 
Colonna, Roccelletta di Borgia e Sibari. Não menos interessantes são as áreas 
arqueológicas de Cirò Marina e Monasterace Marina junto aos diversos sítios, mais ou 
menos conhecidos, distribuídos por toda a região. O principal recurso turístico da 
Calábria é o mar, com uma costa muito extensa voltada para ele, somando três mares, 
sendo: Tirreno, Jônico e Estreito de Messina, uma riqueza particular de Fauna de 
peixes, em uma paisagem que alterna entre praias e falésias. O poeta Gabriele 
d'Annunzio definiu a orla marítima de Reggio Calabria como “o quilômetro mais 
bonito da Itália ", favorecida pela presença no território de numerosos sítios 
arqueológicos (Reggio,Locri, Taureana, Crotone, Sibari e Scolacium).
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PAESTUM
Chegada a Paestum, hospedagem, jantar e pernoite.

PAESTUM - TORRE MELISSA
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita guiada a Paestum. Almoço em restaurante e após, saída para Torre 
Melissa. Chegada ao hotel, jantar e pernoite.

ACHERENTIA - CACURRI - SANTA SEVERINA
Café da manhã no hotel. Partida no início da manhã para Acherentia, antiga sede diocesana habitada até 
meados dos anos oitocentos quando os habitantes se mudaram e fundaram a cidade de Cerenzia, poucas ruínas 
permanecem como evidência do antigo esplendor. Continue para Cacurri, uma das cidades mais nobres da 
Calábria, visite a Mansão Barroca datada do século VI, construída como posto de guarda de todo o vale. Almoço 
no restaurante e a tarde visitaremos a Santa Severina, chamada de "navio de pedra", a vila mais bonita da Itália 
ergue-se sobre um esporão de “Tufo” (Pedras Vulcânicas) que domina o vale do rio Neto. Visita ao imponente e 
majestoso castelo construído pelos normandos sobre as ruínas de uma Fortificação bizantina. Visita à Catedral 
com o Batistério construído por volta de 1280 pelo Arcebispo. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

CAPO COLONNA - LA CASTELLA
Café da manhã no hotel. Saída para Capo Colonna e visita ao Parque Nacional Arqueológico, com as escavações 
relacionadas ao Santuário de Hera Lacinia, à única coluna ainda de pé, à igrejinha do Capo com vista para o 
mar onde está o ícone da Madona Negra, padroeira de Crotone, é mantido. Almoço em uma fazenda e visita a 
um olival. Continuação da tarde para Le Castella com uma visita ao Solar Aragonês, construído como um ponto 
de defesa por ataques do mar. A mansão fica em uma fortaleza de 400 aC, que também foi um refúgio para 
Hannibal depois tendo sido derrotado pelos romanos. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

ROSSANO - CORIGLIANO
Café da manhã no hotel. Partida para Rossano, a Ravenna do sul. Visita da Piazza Steri, da Catedral dedicada 
à Virgem Achiropita com o Museu Diocesano adjacente e do Codex "patrimônio da UNESCO" que o Código Roxo. 
Continue para o centro histórico com seus edifícios de origem romana, para o museu e para a Fábrica de 
Alcaçuz Amarelli única com degustação de produtos. Almoço na casa da fazenda. À tarde traslado para 
Corigliano com visita ao Castelo, um dos mais belos e bem preservados castelos d'Italia construído por volta do 
ano 1000 de onde você pode admirar uma vista deslumbrante. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

SILA - SÃO GIOVANNI IN FIORE
Café da manhã no hotel. Saída para a Sila com visita ao Parque Nacional, o Museu Naturalístico, o Cupone 
próximo ao lago Cecina e de uma antiga serraria. Almoço na casa da fazenda. À tarde traslado para San 
Giovanni in Fiore pela visita à Abadia fundada pelo Abade Gioacchino da Fiore e da qual o país. Retorno para 
o hotel, jantar e pernoite.

 TORRE MELISSA - PAESTUM
Café da manhã no hotel. Pela manhã, faremos uma visita ao Cirò com visita ao Museu do Lítio no centro 
histórico. Almoço em restaurante e após, continuação a tarde para Paestum. Chegada para jantar e pernoite.

SALERNO – RETURN 
Nosso passeio chega ao fim, partida para o retorno. Fim dos serviços.  
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SCALEA
Chegada a Scalea, acomodação no hotel, passeio a pé pelo centro histórico, jantar e pernoite.

MARATEA - PRAIA A MARE - ILHA DE DINO
Pela manhã visita a Maratea, uma magnífica paisagem com vista para o mar. Em Monte San Biagio, em 
cujo cume está a estátua do Cristo Redentor, perdendo apenas em tamanho para a do Rio de Janeiro. À 
tarde, excursão à ilha de Dino, em frente à Praia a Mare a qual está ligada por uma série de rochedos. A ilha 
também surpreende por suas cavernas do Frontone, das Cachoeiras, das Sardinhas, do Leão com as 
curiosas estalagmites e acima de tudo a espetacular Gruta Azul. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

COSENZA - A SILA
Após o café da manhã, encontro com o guia e saída para Cosenza. Piazza Campanella abre em ponto de 
encontro da velha e nova cidade onde se avista a igreja de San Domenico, no centro da cidade. Até a cidade 
velha, a Catedral, o Palácio do Arcebispo, etc. Continue para Camigliatello Silano, imerso no coração da Sila 
Grande. Almoço em restaurante e à tarde visita aos grandes lagos artificiais. Estou voltando para o hotel 
para jantar e pernoite.

TROPEA - REGGIO CALABRIA
Após o café da manhã, saída para Tropea, construída em uma rocha com vista para a praia, oferece uma 
paisagem marítima magnífica e um pitoresco repleto de ruas estreitas no antigo núcleo urbano. No final, 
continue para Reggio Calabria. Infelizmente, os terremotos de 1783 e ainda mais de 1908 apagou a 
atmosfera da Grécia Antiga. Visita ao Museu Nacional onde ficam os famosos Bronzes de Riace e o centro 
histórico. Almoço em um restaurante e no final da tarde cruzando o Aspromonte você chegará a Siderno, 
acomodação em hotel, jantar e pernoite.

GERACE - LOCRI - STILO – CATANZARO
Café da manhã no hotel e saída para visita a Gerace onde visitaremos a vila onde se encontram os antigos 
comércios de ceramistas esculpidos na rocha. No final, continue até Stilo, a famosa igreja bizantina do 
século 10 e a Catedral com belo portal do século XIV. Almoço em restaurante e continuação para Catanzaro, 
fundada provavelmente pelos bizantinos, visita do centro histórico, a Igreja do Rosário, a Catedral, o Corso 
Mazzini que atravessa a cidade dominada por muitos edifícios do final do século XIX. No final, alojamento 
no hotel, jantar e pernoite.

CATANZARO
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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           Sicília é a maior ilha italiana, dividida do continente pelo Estreito de   
           Messina e banhado pelos Mares Jônico, Tirreno e Mediterrâneo. Uma das   
           pérolas do sul da Itália, tudo para ser descoberto, conhecido e experimentado 
através de uma série de itinerários alternativos que variam, de acordo com gostos 
e necessidades, entre natureza, história e tradição. E é precisamente a natureza 
que parece ter destinado suas maiores maravilhas a esta terra: as montanhas, as 
colinas, e sobretudo o mar, que com suas cores incríveis, a transparência das 
águas e a beleza de suas profundezas supera outros mares.
Nesta terra, o Mediterrâneo oferece cenários, aromas e sabores tão únicos e 
intensos que por si só uma natureza intocada poderia oferecer. Pense nas ilhas ao 
redor da Sicília: Eólia, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica, tão semelhantes pela 
beleza de seu território e tão peculiar por sua natureza, tradição, arte e história. E 
não vamos esquecer os vulcões sugestivos, alguns dos quais nunca dormentes 
como Etna e Stromboli. Um encanto também enriquecido por preciosas evidências 
arqueológicas que contam as origens antigas da Trinacria (antigo nome da 
Sicília), e dos muitos monumentos, testemunho de uma arte que soube forjar-se na 
ao longo dos séculos. A Sicília oferece uma infinidade de lugares para visitar, 
desde a natureza, história e tradição. Entre as peculiaridades deste território, 
existem dois vulcões sugestivos, Stromboli e Etna, o maior vulcão ativo da Europa. 
Etna está localizado no leste da Sicília e é um dos passos fundamentais para 
descobrir esta terra. Suas erupções espetaculares criadas, ao longo dos séculos, 
visões únicas no mundo. Na Sicília, seis locais receberam o título de Patrimônio 
Mundial conferido pela UNESCO. É a terceira região italiana que mais se orgulha.

S
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CATANIA - ACI CASTELLO - ACI TREZZA
Chegada a Catânia e encontro com o guia que o acompanhará para uma visita guiada pela cidade. 
Veremos o famoso mercado de peixes, mais tarde chegaremos à Piazza del Duomo para visitar 
Cattadrale, teatro Bellini, Via dei Crociferi. Almoço em restaurante. À tarde visitaremos Aci Castello e a 
cidade de Aci Trezza ligada à Malavoglia de Giovanni Vergas. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

CATANIA - SYRACUSE - NOTO
Café da manhã no hotel e saída para Syracuse. Visita guiada pela cidade: Parque Arqueológico de 
Neapolis, Teatro Grego, seguiremos para o centro histórico onde encontramos a sugestiva Catedral, 
Piazza Duomo, Almoço em um restaurante e a tarde continuaremos nossa jornada para a cidade de 
Noto, repleta de esplêndidos edifícios barrocos e declarada Patrimônio Mundial da UNESCO. Retorno 
ao hotel, jantar e pernoite.

CATANIA - ETNA - TAORMINA
Café da manhã no hotel e saída para conhecer o Etna, o vulcão mais alto da Europa e ainda ativo. 
Almoço em restaurante. À tarde, visita guiada à cidade de Taormina. Retorno para o hotel, jantar e 
pernoite no hotel.

CATANIA
Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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PALERMO - MONREALE
Chegada em Palermo. Guia da cidade que preserva tesouros esplêndidos como a Catedral, o Teatro 
Massimo, a Fonte da Praça de Pretória. Almoço em restaurante. À tarde visitaremos a cidade de 
Monreale, e sua imponente Catedral. Jantar e pernoite.

AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - MARSALA
Café da manhã no hotel. Partida para Segesta e Erice. Aqui iremos visitar as ruínas do Castelo de 
Vênus. Almoço em restaurante. Continue para Marsala com o museu do sal, as sugestivas salinas 
ainda em uso. No fim saída para Agrigento, jantar e pernoite.

AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
Café da manhã no hotel. Visita guiada para o complexo arqueológico do Vale dos Templos em 
Agrigento. Almoço em restaurante e a tarde, visita à vila romana de Casale na Piazza Armerina. Jantar 
e pernoite.

AGRIGENTO
Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos nossos serviços.



Obrigada



Pompéia
Roma

Cracóvia

Lourdes
Viena

Paris

Lisboa

Escritórios na Europa

Aliantour Paris
6, Rue Marcel Renault
75017 Paris, France
Tel. + 33 / (0)1 / 82 880 496
E-mail: paris@aliantour.com

Aliantour Viena
Mariahilferstrasse, 45/VI/124DG
A1060 Vienna, Austria
Tel. + 43 / (0) 1 / 22 97 113
E-mail: wien@aliantour.com

Aliantour Lourdes
2, Rue St. Marie
65100 Lourdes, France
Tel. + 33 / (0)5 / 82  880 135
E-mail: lourdes@aliantour.com

Aliantour Cracóvia
Al. Jana Pawla II, 78
31100 Krakow, Poland
Tel. + 48 / 12 / 39  66 142
E-mail: krakow@aliantour.com

Aliantour Roma
Via P. Stanislao Mancini, 2
00196 Roma, Italia
Tel. + 39 / 06 / 94 80 6269
E-mail: rome@aliantour.com

Aliantour Lisboa
c/o Igreja de Sao Nicolau
R. da Vitória Igreja
1100-618 Lisbona, Portogallo
Tel. + 35 / 13 / 08 80 70 37
E-mail: lisbon@aliantour.com

w
w

w
.a

lia
nt

ou
r.c

om
Quartel general
Aliantour  Pompéia
Via Bartolo Longo 5
80045 Pompei, Italia
Tel. + 39 / 081 / 856 06 15
E-mail: europa@aliantour.com


