NOME DO PRODUTO

DESTINO(S) VISITADO(S)

PERÍODO DE ESTADIA
(DIAS/NOITES )

AGAXTUR

Roma: Sabores da Cidade Eterna

Roma

5

AGAXTUR

Florença e os Sabores da Toscana

Florença

AGAXTUR

Umbria e sua Gastrobomia

Assis

OPERADORA

AGAXTUR

AGAXTUR

Sicilia Concordia

Palermo, Agrigento e Catania

SERVIÇOS INCLUSOS ( pensão, traslado,
passeios, ingressos etc )

PREÇO (em reais, incluindo câmbio de referência,
opções à partir de)

FORMAS DE PAGAMENTO

PERÍODO PARA UTILIZAÇÃO

CONTATO PARA RESERVAS

Hospedagem em Roma, hotel Categoria Turística (hotel Pineta Palace ou
similar), traslados, visita aos Museus Vaticanos, Coliseu e Foro Romano, 2
passeios à pé com degustação de produtos típicos e guia especialista na
culinária local.

A partir de: R$ 2.048,30
(câmbio 17/09 - € 1 = R$ 4,63)

Entrada R$ 409,67 + 9x R$ 182,07 cheque ou cartão

Saída: 11/12/2019

www.agaxtur.com.br
T. (11) 3067.0900
loja.aveuropa@agaxtur.com.br

5

Hospedagem em Florença, hotel Categoria Primeira (FH55 Grand Hotel
Mediterraneo ou similar), traslados, visita da cidade com Galeria Uffizi e
Accademia incluindo almoço, passeio a Siena, San Gimignano e Monteriggioni
com almoço.

A partir de: R$ 2.546,54
(câmbio 17/09 - € 1 = R$ 4,63)

Entrada R$ 509,30 + 9x R$ 226,36 cheque ou cartão

Saída: 30/10/2019

www.agaxtur.com.br
T. (11) 3067.0900
loja.aveuropa@agaxtur.com.br

4

Hospedagem em Assis com café da manhã, hotel Categoria Turística, passeio
por Assis, visita a Trevi e La Proloco, visita a Vinícola Carapace com degustação
de vinhos, visita à fábrica de Cerâmicas Domiziani, 02 jantares.

A partir de: R$ 2.678,74
(câmbio 17/09 - € 1 = R$ 4,63)

Entrada R$ 535,75 + 9x R$ 238,11 cheque ou cartão

Saída: 01/12/2019

www.agaxtur.com.br
T. (11) 3067.0900
loja.aveuropa@agaxtur.com.br

7

Hospedagem em Palermo, Agrigento e Catania com café da manhã, hotéis
Categoria Primeira, traslado de chegada em Palermo, visita panorâmica em
Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalú, passeio a Palermo, Monreale,
Siracusa e Agrigento, visita ao Monte Etna e crateras "Silvestri" (sujeito a
condições meteorológicas), 05 almoços e 07 jantares, degustação de produtos
típicos da região como vinho, azeite e doces, guia em espanhol.

A partir de: R$ 4.290,74
(câmbio 17/09 - € 1 = R$ 4,63)

Entrada R$ 858,14 + 9x R$ 381,40 cheque ou cartão

Saída: 02/11/2020 (roteiro válido de
março/2020 - março/2021)

www.agaxtur.com.br
T. (11) 3067.0900
loja.aveuropa@agaxtur.com.br

5

Hospedagem em Bari, Alberobello e Lecce com café da manhã, hotéis Categoria
Primeira e autêntico Trulli em Alberobello, visita a Trani, Castel del Monte,
Matera, Locorotondo, Ostuni e Otranto, passeio à pé em Bari, 05 jantares com
destaque para o de despedida na Masseria la Stanzìe, guia em
português/espanhol.

A partir de: R$ 7.625,59
(câmbio 17/09 - € 1 = R$ 4,63)

Entrada R$ 1.525,12 + 9x R$ 677,83 cheque ou cartão

Saída: 15/05/2020 (roteiro válido de
março/2020 - março/2021)

www.agaxtur.com.br
T. (11) 3067.0900
loja.aveuropa@agaxtur.com.br

A partir de USD 835,00 (R$ 3.507,00) por pessoa
em apartamento Duplo
(Câmbio R$ 4,20)

10X sem juros

01/11/2019 a 31/03/2020

www.bwtoperadora.com.br
T. (41) 3888-3499
contato@bwtoperadora.com.br

Fantasia da Puglia

Bari, Alberobello e Lecce

BWT OPERADORA

Delícias da Itália

Veneza, Padua, Ferrara, Florença, Perugia,
Assis e Roma

7 dias/6 noites

06 noites de hospedagem com café da manhã, traslados privados de chegada e
saída; Visitas panorâmicas em Verona, Pádua, Ferrara, Assim e Perúgia; Guia
acompanhante em português; Guias locais em Veneza, Florença e Roma; Visita
guiada das escavações de Pompéia e em Capri; 02 almoços e 02 jantares; Ferry
Sorrento - Capri e Capri - Nápoles; seguro viagem.

BWT OPERADORA

Vinhos da Toscana e 5 Terre

Roma, Grosseto, Pisa, La Spezia, Cinque
Terre, Lucca, Montaperti, San Gimignano,
Siena, Montaperti, Montepulciano e Pienza

4 dias/3 noites

03 noites de hospedagem com café da manhã; traslados de chegada e saída; 3
jantares; 4 degustações de vinhos; passeio de barco e em trem nas 5 Terre; guia
acompanhante em inglês e espanhol; seguro viagem.

A partir de USD 949,00 (R$ 3.986,00) por pessoa
em apartamento Duplo
(Câmbio R$ 4,20)

10X sem juros

Abril a Outubro de 2020

www.bwtoperadora.com.br
T. (41) 3888-3499
contato@bwtoperadora.com.br

BWT OPERADORA

Experimente Roma

Roma

5 dias/4 noites

4 noites de hospedagem com café da manhã (Monti Palace ou similar);
traslados de chegada e saída; Tour noturno em Roma com jantar; Aula de
cozinha italiana; Noite no museu com jantar no Vaticano; seguro viagem.

A partir de USD 965,00 (R$ 4.053,00) por pessoa
em apartamento Duplo
(Câmbio R$ 4,20)

10X sem juros

01/09/2019 a 31/03/2020

www.bwtoperadora.com.br
T. (41) 3888-3499
contato@bwtoperadora.com.br

6 dias/5 noites

05 Noites de hospedagem em hotéis categoria 4* em regime da café da manhã
A partir de BRL 2.673,00 preço por pessoa.
(Best Western Hotel Piccadilly - Roma, Itália); traslados de chegadas e saídas;
Convertido ao Cambio do dia 11/09/2019 no valor
Tour: Rome Food; Tour “Espresso e Gelato”; Tour Coliseu, Foro Romano e
de 1 EUR = 4,69 BRL
Monte Palatino; 01 Jantar com degustação de vinhos.

03/03 a 08/03/2020

BELO HORIZONTE: (31) 3131.4950 * amuelbhz@europlus.com.br
CAMPINAS: (19) 2517.4803 * thaiscpq@europlus.com.br
CURITIBA: (41) 4063.9433 * atendimentocwb@europlus.com.br
FLORIANÓPOLIS: (48) 4042.1924 * gabifln@europlus.com.br
PORTO ALEGRE: (51) 3086.8900 * atendimentopoa@europlus.com.br
RIO DE JANEIRO: (21) 3197.6052 * atendimentorio@europlus.com.br
SÃO PAULO: (11) 2222.1182 * atendimentosao@europlus.com.br

Pagamento total a vista (depósito bancário ou Transferencia);
01+09x no cartão de crédito.

10/02 a 17/02/2020

BELO HORIZONTE: (31) 3131.4950 * amuelbhz@europlus.com.br
CAMPINAS: (19) 2517.4803 * thaiscpq@europlus.com.br
CURITIBA: (41) 4063.9433 * atendimentocwb@europlus.com.br
FLORIANÓPOLIS: (48) 4042.1924 * gabifln@europlus.com.br
PORTO ALEGRE: (51) 3086.8900 * atendimentopoa@europlus.com.br
RIO DE JANEIRO: (21) 3197.6052 * atendimentorio@europlus.com.br
SÃO PAULO: (11) 2222.1182 * atendimentosao@europlus.com.br

R$ 1.899 p/pessoa em DBL - 4,70

Entrada 30% + 5x sem juros em cartão Visa/ Mastercard ou
Cheque.

Novembro a março 2020

T. (021) 2102.2440
operacao@francatur.com.br

-*-

Self Guided Trip; 3 dias de refúgio; Instruções de viagem; Logística e mapa da
área; 2 noites de hospedagem em hotel de 4 estrelas em Alta Badia; 3 noites de
hospedagem em encantadoras pousadas nas montanhas em quartos privativos
com banheiro privativo/compartilhado; todos os cafés da manhã; Jantares de
acordo com o itinerário (jantar no restaurante Michelin Star no dia 5);
Degustação de vinho; Guia profissional de esqui local UIAGM / IFMGA por
inglês, por 4 dias (se guiado); Dolomiti Superskipass por 4 dias; Transporte na
área conforme itinerário; Transferes de bagagem; taxa de turismo local; IVA
italiano; Transferências do aeroporto disponíveis mediante pedido. Aluguel de
equipamentos de esqui disponíveis mediante solicitação.

R$ 12.997,93

cartão em até 10X

Dezembro a Fevereiro 2020

servicos@interep.com.br

-*-

Traslados em grupo de serviço privado com guia, veículo com ar condicionado /
minivan ou microônibus; Categoria do hotel 4 * com buffet de café da manhã;
As entradas nos museus foram escritas no programa; Imposto municipal em
todos os hotéis; Almoço e jantar, conforme informado no programa; Guia de
turismo local em português.

R$ 20.010,95

cartão em até 10X

Novembro a Junho 2020

servicos@interep.com.br

EUROPLUS

EUROPLUS

FRANÇATUR

INTEREP

Roma e seus Sabores

Roma

Cozinha Romana Experience

Roma

8 Dias/7 Noites

07 Noites de hospedagem em hotéis categoria 4* em regime da café da manhã
(Best Western Mondial - Roma, Itália); Traslados de chegadas e saídas; Tiramisu
e Ice Cream Making - Aprenda a fazer Tiramisu e sorvete caseiro; Experiência
A partir de BRL 4.540,00 preço por pessoa.
gastronômica na Campania Romana - Preparando a Pizza Cooking Class; Jantar Convertido ao Cambio do dia 11/09/2019 no valor
de luxo com degustação de vinhos emparelhado perto do Panteão; Exclusiva
de 1 EUR = 4,69 BRL
aula de cozinha em Roma; Passeio e degustação por Roma; Visita ao Coliseu,
Foro Romano e Monte Palatino.

Experiência Gastronômica na Campania Romana

Roma e Mazzano

4 dias/3 noites

Hospedagem, traslados e FD Mazzano.

Dolomites Gourmet Ski Safari

Alta Badia, Dolomitas; Sellaronda; Passo San
Pellegrino; Civetta Ski Resort; Return to Alta
Badia

Veneza; Treviso; Rota do Prosseco;
Voldobbiadene; Ilha de San Giorggio; Praias
de Lido, Murano, Burano e Torcello; Verona;
Valpolicella; Lazise e Lago di Garda

Pagamento total a vista (depósito bancário ou Transferencia);
01+09x no cartão de crédito.

INTEREP

Tour do Prosseco

MGM OPERADORA

Fantasia Siciliana

Palermo, Trapani, Agrigento, Piazza
Armerina, Catania, Siracusa, Messina, Cefalu

9 dias/8 noites

Onibus com guia em espanhol ou portugues, 7 noites de hospedagem com café
da manha, 13 refeicoes, entrada nos monumentos, taxas municipais e traslado
de chegada e saida.

R$ 5.509.70
(Câmbio 4,63 euros)

15% de entrada + 9 parcelas no cartão de crédito

Outubro, novembro e dezembro 2019

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104.6400

MGM OPERADORA

Italia Dolce Vita

Roma, Napoles, Capri, Assis, Florenca, Pisa,
Veneza

9 dias/8 noites

Onibus com guia, traslado de chegada e saida, 7 noites de hospedagem com
café da manha, Visitas panoramicas em Roma e Florenca, Visita a Roma
Barroca, passeios pelo bairro Trastevere em Roma, Passeio de barco pela Lagoa
de veneza, Taxas hoteleiras obrigatórias.

R$ 3.519,00
(Câmbio 4,63 euros)

15% de entrada + 9 parcelas no cartão de crédito

Outubro e dezembro 2019

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104.6400

MGM OPERADORA

Italia Imperial

Milao com Lago de Garda, Verona, Veneza,
Padua, Florenca, Siena, Assis e Roma

10 dias/9 noites

onibus com guia, traslado de chegada e saida, 8 noites de hospedagem com
café da manha, visitas panoramicas em Roma e Florenca, Cruzeiro pelo Lago de
Garda, passeio de barco pelo lagoa Veneza, passeio peloa bairro Trastevere, em
Roma, taxas hoteleiras obrigatórias.

R$ 4.214,00
(Câmbio 4,63 euros)

15% de entrada + 9 parcelas no cartão de crédito

Outubro, novembro e dezembro 2019

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104.6400

MGM OPERADORA

Maravilhas Italianas Express

Veneza, Pisa, Florenca, Roma, Napoles e
Capri

6 dias/5 noites

5 noites de hospedagem com café da manha, onibus de luxo em todo percurso,
traslado de chegada e saida, guia, visitas panoramicas com guia local em Roma
e Florenca, barco em Veneza com cruzeiro pela ilhas da lagoa, passeio pelo
bairro Trastevere, em Roma.

R$ 3.265,00
(Câmbio 4,63 euros)

15% de entrada + 9 parcelas no cartão de crédito

outubro, novembro e dezembro de 2019

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104-6400

MGM OPERADORA

Italia Premium

Milao com Lago de Garda, Verona, Veneza,
Padua, Pisa, Florenca, Siena, Assis, Roma,
Napoles e Capri

9 dias/8 noites

Estadia no hoteis indicados, 2 jantares e 4 almocos, 1 Jantar especial, Onibus
de luxo em todo percurso, traslado de chegada e saida, guia, visitas
panoramicas com guia local em Roma e Florenca, cruzeiro no lago de
garda(outubro) em novembro e dezembro substituido a visita ao Sirmione,
barco em veneza com o cruzeiro pelas ilhas da lagoa, passeio de gondola em
veneza com musica, visita ao museu Accademia em Florenca e museu do
Vaticano em Roma, Visita a Roma Barroca, passeio pelo bairro Trastevere.

R$ 6.714,00
(Câmbio 4,63 euros)

15% de entrada + 9 parcelas no cartão de crédito

Outubro, novembro e dezembro 2019

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104.6400

R$ 10.160,00
(Câmbio 4,63 euros)

15% de entrada + 9 parcelas no cartão de crédito

Outubro (alta temporada), novembro e
dezembro (baixa temporada) 2019

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104.6400

R$ 4.977,00 a vista
ou R$ 5.368,00 em 10 x

10 x no cartão de credito ou a vista

dez/19

www.mgmoperadora.com.br
T. (41) 2104.6400

Em 10 x R$ 537,90

Nov 02, 09, 16, 23, 30
Dez 07, 14, 21, 28
Jan (2020) 04, 11, 18, 25
Fev (2020) 01, 08, 15, 22, 29
Mar (2020) 07, 14

www.mundojvs.com.br
T. (11) 4223.4228
mundojvs@mundojvs.com.br

MGM OPERADORA

Italia Imperial com extenção na Costa Amalfitana
com aéreo

Milão, Lago de Garda, Verona,Veneza, Padua,
Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma, Napoles,
Capri, Sorrento, Salermo, Positano, Amalfi,
Salerno, Pompeia

10 dias/9 noites

Passagem aérea ida e volta saindo de São Paulo para Milão e voltando de Roma
para São Paulo, circuito com onibus, guia, traslado de chegada e saida, 7 noites
em regime de hospedagem com café da manha, visitas panoramicas com guia
em Roma e Florenca, cruzeiro no Lago de Garda(de abril a Outubro), passeio de
barco pela Lagoa de Veneza, passeio pelo bairro de Trastevere em Roma, taxas
hoteleiras obrigatorias, extenção da Costa Amalfitana passeio em gondola em
veneza com musica, Visita ao Museu Academia em Florença e Museus
Vaticanos em Roma, Visita a Roma Barroca, Visita de dia inteiro a Napoles e
Capri com almoço, 2 jantares e 4 almoços, Jantar especial com musica em
Roma no restaurante "Temas de Coliseo" ou "Casanova".

MGM OPERADORA

Madonna di Campiglio com aéreo para Verona e
aluguel de carro

Madonna di Campiglio

6 dias/5 noites

Passagem Aérea saindo de São Paulo a Verona ida e volta, 5 noites de
hospedagem no Hotel Casal del Campo com café da manha, 5 diarias de carro
economico com seguro.

9 dias/ 8 noites

Estadia nos hotéis com café da manhã buffet; 7 meias pensões (3 jantares e 4
almoços), sendo uma delas “especial com música” no Restaurante Termas do
Coliseo, em Roma; ônibus de luxo durante o tour; traslados de chegada e saida;
guia acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus,
independentemente do número de passageiros; visitas panorâmicas com guia
local em Florença, Roma e muitas visitas com nosso guia correio; cruzeiro no
Lago Garda (abril a outubro); barco em Veneza, com cruzeiro pelas ilhas da
lagoa; passeio pelo bairro de Trastevere, em Roma; bolsa de viagem e seguro
turistico.

MUNDO JVS

MUNDO JVS

MUNDO JVS

MUNDO JVS

MUNDO JVS

Itália dei Fiori

Italia Premium

Opera Italiana

Tarantele Italiana

Italia nel Cuore e Paris

Milão; Lago de Garda; Verona; Veneza;
Padua; Pisa; Florença; Siena; Assis; Roma

Milão; Lago de Garda; Verona; Veneza;
Padua; Pisa; Florença; Siena; Assis; Roma;
Nápoles; Capri; Roma

Veneza; Padua; Pisa; Florença; Florença;
Siena; Assis; Roma

Veneza; Pádua; Pisa; Florença; Siena; Assis;
Roma

Roma; Assis; Florença; Pisa; Florença; Veneza;
Lucerna; Mulhouse; Troyes; Paris

9 dias/ 8 noites

8 Dias/7 Noites

8 Dias/7 Noites

11 dias/ 10 noites

Viva l'Italia - Piemonte e Valle d'Aosta

Turim; Asti; Costiglione d'Asti; Aosta; Cogne;
Courmayeur; Alba; Grinzane; Cavour; Barolo;
La Morra; Bra; Barbaresco; Canelli

POLVANI

Viva l'Italia - Liguria e Emiglia Romagna

Gênova; Camogli; Santa Margherita Ligure;
Portofino; Sestri Levante; Vernazza;
Portovenere; Parma; Modena; Maranello;
Bolonha; Ravenna

10 dias /9 noites

POLVANI

Viva l'Italia - Lombardia e Trentino Alto Adige

Bérgamo; Franciacorta; Trento; Bolzano;
Merano; Dolomitas; Sirmione; Milão;
Cremona; Mantova

10 dias/9 noites

POLVANI

10 dias/9 noites

Estadia nos hotéis indicados, com café da manhã buffet; 6 meias pensões (2
jantares e 4 almoços); Jantar especial com música em Roma día 7) no
Restaurante “Termas del Coliseo” ou no Restaurante “Casanova”; Ônibus de
luxo durante todo o percurso;
Traslados de chegada e saida; Guia acompanhante profissional durante todo o
percurso em ônibus, independentemente do número de passageiros; Visitas
panorâmicas com guia local em Florença, Roma e muitas visitas com nosso guia
correio; Cruzeiro no Lago Garda (abril a outubro - de novembro a março é
substituído por visita a Sirmione); Barco em Veneza, com cruzeiro pelas ilhas da
lagoa; Passeio de gôndola em Veneza com música; Visita ao Museu Accademia
em Florença e Museus do Vaticano em Roma; Visita à Roma barroca; Passeio
pelo bairro de Trastevere, em Roma; Excursão de dia inteiro a Nápoles e Capri,
com almoço; Bolsa de viagem e seguro turístico.
Estadia nos hotéis indicados, com café da manhã buffet; 7 meias pensões (4
almoços e 3 jantares), sendo uma delas “especial", com música”; Ônibus de
luxo durante todo o percurso; Traslados de chegada e partida; Guia
acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus,
independentemente do número de passageiros; Visitas panorâmicas com guia
local em Florença, Roma e muitas visitas com nosso guia correio; Barco em
Veneza, com cruzeiro pelas ilhas da lagoa; Passeio pelo bairro de Trastevere,
em Roma. Bolsa de viagem e seguro turístico.
Estadia nos hotéis indicados, com café da manhã buffet; Ônibus de luxo
durante todo o percurso; Traslados de chegada e partida; Guia acompanhante
profissional durante todo o percurso em ônibus, independentemente do
número de passageiros; Visitas panorâmicas com guia local em Florença, Roma
e muitas visitas efetuadas pelo nosso guia correio; Passeio pelo bairro de
Trastevere, em Roma. Barco em Veneza, com cruzeiro pelas ilhas da lagoa;
Bolsa de viagem e seguro turistico.
Estadia regime de alojamento e café da manhã buffet; Ônibus de luxo durante
todo o percurso; Traslados de chegada e partida; Guia acompanhante
profissional durante todo o percurso em ônibus, independentemente do
número de passageiros; Visitas panorâmicas com guia local em Roma, Florença,
Paris e um sem fim de visitas com nossos guia correio; Visita à Roma Barroca;
Passeio pelo bairro do Trastevere, em Roma; Barco em Veneza, com cruzeiro
pelas ilhas da lagoa; Visita a uma adega na região de Champagne; Bolsa de
viagem e seguro turístico.
10 refeições (almoços e jantares com degustações em locais escolhidos a dedo;
que representam a cultura enogastronômica local); hospedagem em hotéis 4*
com café da manhã e taxas; traslado de chegada e saída; percurso terrestre em
ônibus de turismo; guia acompanhante falando português ou espanhol; guias
locais em Turim e Vale d'Aosta; ingresso para a Reggia di Venaria Reale; seguro
internacional Travel Ace.
10 refeições (almoços e jantares com degustações em locais escolhidos a dedo,
que representam a cultura enogastronômica local); hospedagem em hotéis 4*
com café da manhã e taxas; traslado de chegada e saída; percurso terrestre em
ônibus de turismo; guia acompanhante falando português ou espanhol; guias
locais em Gênova, Bolonha e Ravenna; ingressos: Galleria Ferrari, em
Maranello, Igrejas de San Vitale, San Apollinare e Mausoléu de Galla Placídia,
em Ravenna; seguro internacional Travel Ace.

10 refeições (almoços e jantares com degustações em locais escolhidos a dedo,
que representam a cultura enogastronômica local); hospedagem em hotéis 4*
com café da manhã e taxas; traslado de chegada e saída; percurso terrestre em
ônibus de turismo; guia acompanhante falando português ou espanhol; guias
locais em Bérgamo e Milão; ingressos: Capella colleoni, em Bérgamo, Palazzo
Ducale, em Mantova; seguro internacional Travel Ace.

Preço por pessoa em Duplo
R$ 5,379,00
Câmbio de referência R$ 4,76

Preço por pessoa em Duplo
R$6.902,00

Em 10 x R$ 690,20

Câmbio de referência R$ 4,76

Preço por pessoa em Duplo
R$4.784,00

Em 10 x R$ 478,40

Câmbio de referencia R$ 4,76

Nov 02, 09, 16, , 23, 30
Dez 07, 14, 21, 28
Jan (2020) 04, 11, 18, 25
Fev (2020) 01, 08, 15, 22, 29
Mar (2020) 07, 14

Nov 03, 10, 17, 24
Dez 01, 08, 15, 22, 29
Jan (2020) 05, 12, 19, 26
Fev (2020) 02, 09, 16, 23
Mar (2020) 01, 08, 15

www.mundojvs.com.br
T. (11) 4223.4228
mundojvs@mundojvs.com.br

www.mundojvs.com.br
T. (11) 4223.4228
mundojvs@mundojvs.com.br

Em 10 x R$ 385,60

Nov 03, 10, 17, 24
Dez 01, 08, 15, 22, 29
Jan (2020) 05, 12, 19, 26
Fev (2020) 02, 09, 16, 23
Mar (2020) 01, 08, 15

www.mundojvs.com.br
T. (11) 4223.4228
mundojvs@mundojvs.com.br

Em 10 x R$ 571,20

Dez 22 e 29
(Saidas especiais Natal e Reveillon)

www.mundojvs.com.br
T. (11) 4223.4228
mundojvs@mundojvs.com.br

Quarto duplo: R$ 12.455,00
Quarto individual: R$ 15.100,00
Preços por pessoa
Euro de referência: R$ 4,50

Transferência bancária; cartões; dinheiro ou cheque

Início 08/10/2019
Término: 19/10/2019

www.polvani.com.br
T. (11) 3083.4411
reservas@polvani.com.br

Quarto duplo: R$ 12.650,00
Quarto individual: R$ 15.650,00
Preços por pessoa
Euro de referência: R$ 4,50

Transferência bancária; cartões; dinheiro ou cheque

Início: 22/10/2019
Término: 02/11/2017

www.polvani.com.br
T. (11) 3083.4411
reservas@polvani.com.br

Quarto duplo: R$ 13.360,00
Quarto individual: R$ 16.450,00
Preços por pessoa
Euro de referência: R$ 4,50

Transferência bancária; cartões; dinheiro ou cheque

Início: 29/10/2019
Término: 09/11/2018

www.polvani.com.br
T. (11) 3083.4411
reservas@polvani.com.br

Preço por pessoa em Duplo
R$3.856,00
Câmbio de referencia R$ 4,76

Preço por pessoa em Duplo
R$5.712,00
Câmbio de referência R$ 4,76

POLVANI

POLVANI

RAIDHO

RAIDHO

Viva l'Italia - Lazio e Sardegna

Olbia; Costa Smeralda; Gallura; Oristano;
Cagliari; Barumini; Roma; Castelli Romani

Viva l'Italia - Puglia e Basilicata

Bari; Martina Franca; Altamura; Matera;
Taranto; Manduria; Lecce; Leuca; Otranto;
Ostuni

Gastronomia de Piemonte a Bolonha

Gastronomia na Toscana

Piemonte, Turim, Barolo, Parma, Modena e
Bolonha

Florença/Pisa/Lucca/Florença/Siena/San
Gimignano/Bolgheri/Volterra/Montalcino/M
ontepulciano/Siena/Bagno Vignoni/Pienza

10 dias/9 noites

10 dias/9 noites

8 Dias/7 Noites

8 Dias/7 Noites

10 refeições (almoços e jantares com degustações em locais escolhidos a dedo,
que representam a cultura enogastronômica local); hospedagem em hotéis 4*
com café da manhã e taxas; traslado de chegada e saída; percurso terrestre em
ônibus de turismo; guia acompanhante falando português ou espanhol; guias
locais em Cagliari e Roma; ingresso: Su Nuraxi, em Barumini; seguro
internacional Travel Ace.
10 refeições (almoços e jantares com degustações em locais escolhidos a dedo,
que representam a cultura enogastronômica local); hospedagem em hotéis 4*
com café da manhã e taxas; traslado de chegada e saída; percurso terrestre em
ônibus de turismo; guia acompanhante falando português ou espanhol; guias
locais em Bari, Matera e Lecce; ingresso: Museu Arqueológico Nacional, em
Taranto; seguro internacional Travel Ace.

07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; traslado de chegada em
Florença em serviço privativo; guia local em idioma português ou espanhol
para os passeios em Alba, Neive, Turim, Parma, Modena e Bolonha; 6 almoços
em quintas, vinícolas ou restaurantes locais; 6 jantares em quintas, vinícolas ou
restaurantes locais; 7 degustações de vinho acompanhadas com queijo e
salame; 1 degustação de chocolate; 1 degustação de trufas; Visita a uma fábrica
de Parmigiano Reggiano, com degustação; Visita a um produtor de vinagre
balsâmico, com degustação; Aula de culinária em Bolonha; Traslado de saída do
hotel em Modena para o aeroporto Bolonha em serviço privativo; Seguro
viagem GTA FULL válido por 6 (seis) dias – coberturas e valores válidos para
passageiros com até 75 anos de idade (acima disso, favor nos consultar sobre
diferença de preços e/ou redução de cobertura).

07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; traslado de chegada em
Florença, em serviço privativo; Guia local em idioma português para o passeio a
pé em Florença (2h30); No dia 3, assistente em idioma português para a visita
de Florença (5 horas); Carro e guias locais em idioma português para passeio de
dia inteiro a Pisa e Lucca; Carro e guias locais em idioma português para o
passeio de meio dia em Siena; Assistente em idioma português em San
Gimignano; Visita, degustação e almoço leve na fazenda San Donato, em San
Gimignano; Minivan a disposição para a visita de Bolgheri e Volterra, com
assistente em idioma português; Degustação de vinhos e almoço leve na
Enoteca San Guido em Bolgheri; Minivan a disposição para visitar Montalcino e
Montepulciano, com assistente em idioma português e degustação de vinhos
na cantina Gattavechi, em Montepulciano. Minivan a disposição para visitar
Bagno Vignoni e Pienza, com assistente em idioma português. Almoço típico
em Pienza (3 pratos, 1 taça de vinho e água); Traslado de saída do hotel em
Siena para o aeroporto Florença em serviço privativo; Seguro viagem GTA FULL
válido por 6 (seis) dias – coberturas e valores válidos para passageiros com até
75 anos de idade (acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços
e/ou redução de cobertura).

6 (seis) noites de hospedagem com café da manhã; traslado de chegada em
serviço privativo do aeroporto ao hotel em Bolonha em idioma italiano ou
inglês (sob solicitação); passeio com motorista privativo em Ferrara e Ravenna
em idioma inglês; 1 (um) jantar em Bolonha; passeio privativo a pé em Bolonha
em idioma português; traslado de Bolonha a Verona, com parada em Modena e
Maranello, com motorista privativo em idioma inglês; degustação de vinagre
balsâmico em Modena; ingresso para visita no Museu Ferrari; tour a pé
privativo em Verona em idioma português; traslado de Verona a Milão, com
parada em Franciacorta e no Lago de Iseo, com motorista privativo em idioma
inglês; os passeios terão um ponto de encontro para a saída. O passageiro
deverá se apresentar nesse ponto para o início do tour. O passeio finalizará no
mesmo local; traslados de saída hotel/aeroporto de Milão em idioma italiano
ou inglês (sob solicitação); Seguro viagem GTA FULL válido por 7 (sete) dias –
coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de idade (acima
disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de
cobertura).

Quarto duplo: R$ 12,550,00
Quarto individual: R$ 14.750,00
Preços por pessoa
Euro de referência: R$ 4,50

Transferência bancária; cartões; dinheiro ou cheque

Início: 05/11/2019
Término: 16/11/2019

www.polvani.com.br
T. (11) 3083.4411
reservas@polvani.com.br

Quarto duplo: R$ 10.750,00
Quarto individual: R$ 12.820,00
Preços por pessoa
Euro de referência: R$ 4,50

Transferência bancária; cartões; dinheiro ou cheque

Início: 15/10/2019
Término: 26/10/2019

www.polvani.com.br
T. (11) 3083.4411
reservas@polvani.com.br

R$ 23.635,00
Câmbio 4,67

Entrada de 30% do pacote. Valor em reais pelo câmbio do dia.
Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal
de reserva no valor de EUR 300. Após a confirmação da reserva,
o valor total poderá ser pago à vista, financiado no cartão
(Mastercard, Visa ou Diners), ou em cheques pré-datados
(pessoa física). Sujeito a aprovação de crédito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou
cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners). Cartão Amex,
cartões corporativos ou emitidos no exterior, somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do
embarque: Entrada de 40%, via depósito e saldo em até 03
parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).

Setembro a 30 de dezembro 2019

atendimento04@raidho.com.br

R$ 22.930,00
Câmbio 4,67

Entrada de 30% do pacote. Valor em reais pelo câmbio do dia.
Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal
de reserva no valor de EUR 300. Após a confirmação da reserva,
o valor total poderá ser pago à vista, financiado no cartão
(Mastercard, Visa ou Diners), ou em cheques pré-datados
(pessoa física). Sujeito a aprovação de crédito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou
cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners). Cartão Amex,
cartões corporativos ou emitidos no exterior, somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do
embarque: Entrada de 40%, via depósito e saldo em até 03
parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).

Setembro a 30 de dezembro 2019

atendimento04@raidho.com.br

R$ 10.101,00
Câmbio 4,67

Entrada de 30% do pacote. Valor em reais pelo câmbio do dia.
Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal
de reserva no valor de EUR 300. Após a confirmação da reserva,
o valor total poderá ser pago à vista, financiado no cartão
(Mastercard, Visa ou Diners), ou em cheques pré-datados
(pessoa física). Sujeito a aprovação de crédito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou
cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners). Cartão Amex,
cartões corporativos ou emitidos no exterior, somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do
embarque: Entrada de 40%, via depósito e saldo em até 03
parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).

01 novembro a 31 dezembro 2019

atendimento04@raidho.com.br

1º passageiro acomodado em duplo = € 729,00 x
4,64 (câmbio de 13/09/2019) = R$ 3.382,56
2º passageiro acomodado em duplo no mesmo
apartamento = € 510,00 x 4,64 (câmbio de
13/09/2019) = R$ 2.366,40

10 parcelas iguais

Inicio em Veneza: 11, 18 ou 25 de
novembro de 2019

www.rcaturismo.com.br
T. (11) 3017.8700
rca@rcaturismo.com.br

Saídas semanais, de março a outubro de
2020

www.schultz.com.br

Outubro de 2019, maio de 2020

www.schultz.com.br

Itália Gastronômica e Cultural

Bolonha; Ferrara; Ravenna; Modena;
Maranello; Verona; Milão; Franciacorta; Lago
Iseo

7 dias/6noites

Delicias da Itália

Veneza, Pádua, Florença, Perúgia e Roma

07 dias/06 noites

SCHULTZ

Vinhos da Toscana e 5 Terre

Roma, Grosseto, Pisa, La Spezia, Portovenere,
Golfo deiPoeti, Cinque Terre, Lucca,
Montaperti, Raddain Chianti, San Gimignano,
SIena, Castelnuevo Berardenga,
Montepulciano, Pienza

7 dias/6 noites

3 noites em Roma no Hotel Gambrinus (4*) ou similar, 1 noites em La Spezia no
Hotel NH la Spezia (4*) ou similar, 2 noites em Siena no Hotel Montaperti
(4*)ou similar; café da manhã; 3 jantares; 4 degustações de vinho; Visita a pé
€ 1.299/ R$ 5.962,41 por pessoa em duplo (câmbio A vista ou 15% de entrada e saldo em até 10 vezes no cartão de
em Roma; passeio de barco e em trem nas Cinque Terre; guia local em Siena;
de referência 4,59)
crédito
traslados de chegada e saída; transporte em ônibus, guia acompanhante em
inglês e espanhol; de 1 mala por pessoa.

SCHULTZ

Fantasia da Puglia (com hospedagem nos Trulli)

Roma, Bari, Trani, Castel del Monte,
Alberobello, Matera, Locorotondo, Ostuni,
Lecce

7 dias/6 noites

6 noites de hospedagem com café da manhã (1 noite em Roma, 1 noite em
Bari, 2 noites em Alberobello, 2 noites em Lecce);5 jantares, Traslado hotel em € 1.899/ R$ 8.716,41 por pessoa em duplo (câmbio A vista ou 15% de entrada e saldo em até 10 vezes no cartão de
Roma/estação em Roma, bilhete de trem Roma/Bari; traslado hotel/estação
de referência 4,59)
crédito
em Lecce; trem Lecce/Roma; guia local em Bari, Matera, Lecce.

RAIDHO

RCA TOURS

Hospedagem em hoteis Cat. 4* com café da manhã, traslados, visitas conforme
itinerário com guias locais em portugues e onibus de luxo com ar condicionado

SCHULTZ

TRADE TOURS

TRADE TOURS

TRADE TOURS

Encantos e Gastronomia da Puglia e Costa
Amalfitana

Napóles, Ravello, Paestum, Alberobello,
Martina Franca, Lecce, Otranto, Bari

Itália Maravilhosa

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Pádua,
Veneza, Toscana - Região dos Vinhos
(Montepulciano)e Roma

Grande Itália

Itália Magnífica: Descubra Sicília

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Pádua,
Veneza, Toscana - Região dos
Vinhos (Montepulciano), Roma, Nápoles,
Pompéia, Sorrento e Roma

Roma, Nápoles, Sorrento, Palermo,
Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento, Piazza
Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa,
Noto, Messina, Cefalù e Palermo

9 dias/ 8 noites

3 noites na Costa Amalfitana no Oasis Olimpia Relais ou similar; 3 noites em
Martina Franca no Villa San Martino ou similar; 2 noites em Lecce Patria Palace
ou similar; Café da manhã;Visita guiada em português/espanhol de Ravello,
Nápoles, Paestum, Alberobello, Lecce; 7 almoços em quintas, vinícolas ou
restaurantes locais; 1 almoço de pizza com palestra de um famoso "pizzaiolo"; 7
jantares em quintas, vinícolas ou restaurantes locais; 5 degustações de vinho,
acompanhadas com queijo e salame; acesso exclusivo privado ao tesouro de
San Gennaro; 1 degustação de Limoncello; Visita a um queijo mozzarella com
degustação; Visita a uma pastelaria com uma degustação; Visita a um
fabricante de massas; Aula de culinária em Ravello; Traslados de acordo com o
itinerário; mínimo 4 participantes.

5 dias/ 4 noites

€ 4.799/ R$ 22.027,41 por pessoa em duplo
(câmbio de referência 4,59)

A vista ou 15% de entrada e saldo em até 10 vezes no cartão de
crédito

Maio a outubro de 2020

www.schultz.com.br

Hospedagem com café da manhã; Transporte em ônibus Gran Turismo; Guia
acompanhante em português; Experiências gastronômicas: Almoço na praça
Santa Croce, no coração de Florença e Almoço típico toscano em
Montepulciano; Bilhetes de entrada à Basílica de San Marco "Sem Fila" em
Veneza; Visita panorâmica com guia local em Florença e Veneza; e Visita a
Montepulciano.

A partir de R$ 2.662,00. Valor por pessoa em
apartamento duplo.
Câmbio ao valor de EUR 4,62 = BRL 1,00. Valor
cotado no dia 16/09/2019 às 14h00.

Parte terrestre em até 6x sem juros

04, 11 e 18 de novembro e 9 de dezembro
2019
13 e 27 de janeiro, 10 e 24 de fevereiro e
09, 16, 23 e 30 de março 2020

www.tradetours.com.br
T. (11) 3257.9788

10 dias / 9 noites

Hospedagem com café da manhã; Transporte em ônibus Gran Turismo; Guia
acompanhante em português; Experiências gastronômicas: Almoço na praça
Santa Croce, no coração de Florença, Almoço típico toscano em Montepulciano
e Almoço em Pompéia com uma verdadeira pizza napolitana; Bilhetes de
entrada à Basílica de San Marco "Sem Fila" em Veneza; Visita panorâmica com
guia local em Florença, Veneza e Pompéia; Visita a Montepulciano; Bilhetes de
entrada para os Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro “Sem Fila”; e
Bilhetes de entrada à área arqueológica de Pompéia “Sem Fila”.

A partir de R$ 5960,00. Valor por pessoa em
apartamento duplo.
Câmbio ao valor de EUR 4,62 = BRL 1,00. Valor
cotado no dia 16/09/2019 às 14h00.

Parte terrestre em até 6x sem juros

03, 10 e 17 de novembro e 8 de dezembro
2019
12 e 26 de janeiro, 09 e 23 de fevereiro e
08, 15, 22 e 29 de março 2020

www.tradetours.com.br
T. (11) 3257.9788

12 dias / 11 noites

Hospedagem com café da manhã; Transporte em ônibus; Guia acompanhante
em português; Experiências gastronômicas: Almoço em Pompéia com uma
verdadeira pizza napolitana, Almoço em uma fazenda com degustação de
azeite de oliva, Degustação de pratos típicos sicilianos aos pés do monte Etna e
Almoço em um restaurante local em Siracusa e Cefalù; Bilhetes de entrada à
área arqueológica de Pompéia “Sem Fila”; Visita à Capela Palatina em Palermo,
ao Claustro em Monreale, ao Templo Dórico em Segesta, ao Vale dos Templos
em Agrigento e à Villa Romana do Casale em Piazza Armerina e à área
aqueológica de Siracusa.

A partir de R$ 9.573,00. Valor por pessoa em
apartamento duplo.
Câmbio ao valor de EUR 4,62 = BRL 1,00. Valor
cotado no dia 16/09/2019 às 14h00.

Parte terrestre em até 6x sem juros

14 e 28 de novembro e 5 de dezembro
2019
16, 23 e 30 de janeiro, 20 e 27 de fevereiro
e 13 e 19 de março 2020

www.tradetours.com.br
T. (11) 3257.9788

