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ROTEIRO
1

Voo Brasil > Itália (Nápoles). Saídas possíveis de vários aeroportos 
brasileiros.

Por exemplo:
Porto Alegre > São Paulo > Paris > Nápoles 10:10 - 11:55+1 (duração 
20h 45min)
Companhia aérea: Air France 

Qua, 06.09.2017

2 Sorrento (Itália)
Pernoite em: 
Sorrento

Pequena e charmosa cidade litorânea na região da Campania 
conhecida, entre outros, pela produção do Limoncello, licor a base de 
limão e, por algumas ruínas datadas do ano 600 a.C.

--
Sejam todos bem-vindos à Europa e à Itália!! No aeroporto de Nápoles 
a Vai Maria estará esperando para receber o grupo de braços abertos e 
acompanhá-lo com micro-ônibus privativo até o hotel na cidade de 
Sorrento. 
Dependendo do horário de chegada, depois de deixar as malas no 
hotel o grupo estará liberado para passear pela cidade de Sorrento por 
conta própria. A cidade é tão pequena, mas encantadora ao mesmo 
tempo que merece ser apreciada da forma que cada um achar correto. 
Localizada no alto de um penhasco, daqui tem-se uma maravilhosa 
vista para o mar mediterrâneo e também para o vulcão Vesúvio. Para 
conhecer a cidade não há necessidade de fazer passeio guiado, por 
isso, o dia será livre para passear por conta própria. Quem quiser, 
pode até dar uma paradinha na praia!
À noite o grupo estará convidado a se reunir novamente pois será 
servido um jantar de boas-vindas com especialidades regionais. 

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Translado aeroporto Nápoles > hotel em Sorrento (distância: aprox. 
55km | duração aprox. 1h 10 min)
» Jantar de boas-vindas

Qui, 07.09.2017

110.02.2017
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3 Pompéia (Itália)
Pernoite em: 
Sorrento

Antiga cidade do Império Romano destruída durante uma grande 
erupção do vulcão Vesúvio em 24 de Agosto do ano 79 d.C. A intensa 
chuva de cinzas sepultou completamente a cidade, que se manteve 
oculta por 1600 anos antes de ser reencontrada por acaso. Cinzas e 
lama moldaram os corpos das vítimas, permitindo que fossem 
encontradas do modo exato em que foram atingidas pela erupção do 
Vesúvio.
--
Agora que todos estão descansados da viagem, vamos começá-la de 
verdade. Que venha o primeiro passeio!! O dia será longo mas 
proveitoso e, cheio de natureza e informações históricas. Logo depois 
do café da manhã o grupo será levado à duas das maiores atrações 
turísticas da região: o Monte Vesúvio e a cidade de Pompéia, ambos 
acompanhados de guia local.
No Monte Vesúvio será feito um passeio a pé até cratera do vulcão 
(1.280 m acima do nível do mar) onde será possível admirar a bela 
paisagem e natureza local. No Sitio Arqueológico de Pompeii o guia 
estará a disposição para ilustrar e mostrar os lugares mais 
interessantes da antiga cidade romana que foi completamente 
destruida pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.c. 
À noite o grupo estará novamente convidado para um jantar com 
especialidades regionais.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo) 
» Entrada no Sítio Arqueológico de Pompeii
» Entrada no Parque Nacional do Vesúvio
» Passeio guiado pelo Monte Vesúvio
» Passeio guiado pelo Sítio Arqueológico de Pompéia (duração aprox. 
2h)
» Translado Sorrento > Parque Nacional do Vesúvio (distância: aprox. 
41km | duração aprox. 1h)
» Translado Parque Nacional do Vesúvio > Sítio arqueológico de 
Pompéia (distância: aprox. 20km | duração aprox. 30min)
» Translado Sítio arqueológico de Pompéia > Sorrento (distância: 
aprox. 30km | duração aprox. 45min)
» Jantar em grupo

Sex, 08.09.2017

210.02.2017
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4 Capri (Itália)
Pernoite em: 
Sorrento

A cidade homônima à ilha onde está localizada é um dos locais mais 
famosos e populares da Itália; entre outros por causa da belíssima 
Gruta Azul (Grotta Azzurra).

--
Estar tão perto da famosa e bela ilha de Capri e não ir visitá-la seria 
um pecado. Sendo assim, o dia de hoje será dedicado especialmente à 
mesma. E, já que a maior parte dos passeios e deslocamentos será 
feito de barco, o grupo também pode aproveitar para descansar um 
pouco do cansativo passeio de ontem. Mas ao contrário de ontem, 
hoje haverá tempo livre para passear por conta própria e desfrutar a 
ilha ao máximo.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)  
» Passeio de barco até a ilha de Capri (inclusive Gruta Azul)
» Translado (com lancha) Sorrento > Capri > Sorrento (duração 
aprox. 30min/trajeto)

Sáb, 09.09.2017

310.02.2017
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5 Positano (Itália)
Pernoite em: Roma O que parece ser apenas mais um vilarejo italiano, é na verdade um 

dos lugares mais charmosos da Itália, encravado entre duas 
montanhas e uma praia. Aqui as ruelas mais parecem caminhos de um 
labirinto que ora levam ao céu, ora ao inferno, de tão ingreme que é a 
encosta.

--
É chegado o dia de passear pela igualmente famosa e linda Costa 
Amalfitana e conhecer o chamado Caminho dos Deuses (Sentiero degli 
Dei). Mas, ao contrário do que muitos turistas fazem passando de 
ônibus rapidamente pelos lugares, o grupo Vai Maria, terá a 
oportunidade de fazer o passeio a pé, desfrutando de cada momento. 
Não é por nada que a trilha leva esse nome!
Depois do café da manhã haverá um micro-ônibus esperando para 
levar o grupo até a cidade de Agerola, onde um guia local estará 
esperando para iniciar a caminhada de aprox. 6h morro abaixo até 
Nocelle, uma cidadezinha que faz parte do município de Positano. Mas 
não se preocupe, a trilha é classificada com grau de dificulade "fácil" e 
haverá tempo suficiente para várias paradas para descanso ou fotos, 
além de um delícioso almoço com vista para o mar e a ilha de Capri. 
Em Agerola o grupo também terá a oportunidade de "dar uma 
espiadinha" na produção do queijo muzzarela italiano.
Ao final do passeio, cansados, mas felizes e maravilhados com a 
paisagem, o grupo irá embarcar no mesmo micro-ônibus fretado, mas 
desta vez para ser levado até o próximo destino da viagem: a cidade 
de Roma.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)  
» Passeio a pé pela Costa Amalfitana (trilha Sentiero degli Dei)
» Almoço em grupo
» Translado Sorrento > Agerola (distância: aprox. 40km | duração 
aprox. 2h)
» Translado Nocelle > Roma (distância: aprox. 280km | duração 
aprox. 4h)

Dom, 10.09.2017

410.02.2017
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6 Roma (Itália)
Pernoite em: Roma Não é por acaso que Roma é carinhosamente chamada de Cidade 

Eterna. Conta a lenda que Rômulo e Remo fundaram a cidade no dia 
21 de abril do ano 753 a.C. no mesmo local onde eles foram durante 
anos amamentados por uma loba. A cidade às margens do rio Tevere 
(Tibre) é uma das poucas com exata data de fundação e é também 
uma das mais antigas do mundo.
--
O dia hoje começará sem correria, afinal esta é uma viagem de lazer. 
Depois de ter descansado e tomado um bom café da manhã, em torno 
de 09:30, um(a) guia local irá encontrar o grupo para fazer o primeiro 
passeio guiado por parte do Centro Histórico da Cidade Eterna, 
passando entre outros pelo Colosseum, Forum Romano e Campidoglio 
e também pela Piazza Veneza. A tarde será livre para explorar um 
pouco mais da cidade por conta própria.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)   
» Passeio guiado por parte do Centro Histórico de Roma (duração 
aprox. 3h)
» Entrada no Colosseum e Forum Romano

Seg, 11.09.2017

7 Roma (Itália)
Pernoite em: Roma Estar em Roma e não visitar o Vaticano e a Capela Sistina é um 

pecado, independente do fato de estar ligado à religião católica ou 
não. Sendo assim, o dia de hoje será dedicado a estas duas 
importantes atrações turísticas e, para poder aproveitar e aprender o 
máximo, o grupo estará acompanhado de um guia falando português. 
À tarde o grupo estará livre para passear por conta própria.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)    
» Passeio guiado pelo Vaticano - Basílica de São Pedro, Capela Sistina 
e Museu do Vaticano (duração aprox. 4h)

Ter, 12.09.2017

510.02.2017
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8 Roma (Itália)
Pernoite em: Roma A Cidade Eterna é grande, linda e recheada de pontos históricos 

importantes e imperdíveis. Mas cada um tem os seus interesses e, por 
isso, o dia será livre. Hoje não haverá nenhum guia apressando o 
grupo nem destino certo para ir. Faça deste dia livre o melhor 
possível… Que tal um passeio pelas catacombas, uma visita à Galleria 
Borghese ou uma caminhada tranquila pela Via Appia Antica (estrada 
iniciada em 312 a.C. e considerada o maior museu a céu aberto do 
mundo)?

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)    
» Dia livre

Qua, 13.09.2017

9 Assis (Itália)
Pernoite em: 
Florença

A cidade onde São Francisco de Assis nasceu é famosa entre turistas e 
peregrinos. Uma visita a cidade é sempre válida, mesmo para pessoas 
não religiosas.
--
É chegada a hora de se despedir de Roma. Depois do café da manhã 
haverá um micro-ônibus reservado especialmente para levar o grupo 
até a cidade de Florença, porém fazendo uma longa pausa na cidade 
de Assis, famosa por ter sido o local de nascimento de São Francisco 
de Assis, que lá fundou a Ordem dos Franciscanos em 1208, e de 
Santa Clara de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas. Chegando lá, 
o grupo será recepcionado por um(a) guia local que fará um passeio 
guiado mostrando os principais pontos turísticos da cidade. Após o 
mesmo haverá tempo livre para passear com calma pela cidade antes 
de, à noitinha, seguir viagem até a cidade de Florença.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)    
» Passeio guiado pelo Centro Histórico de Assis (guia falando 
português, duração: aprox. 2h 30min)
» Translado Roma > Assis (distância: aprox. 175km | duração aprox. 
2h 30min)
» Translado Assis > Florença (distância: aprox. 180km | duração 
aprox. 2h 30min)

Qui, 14.09.2017

610.02.2017
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10 Florença (Itália)
Pernoite em: 
Florença

Em poucos lugares do mundo estão reunidas tantas obras, trabalhos, 
esculturas, pinturas e afrescos executadas por alguns dos maiores 
gênios que a humanidade já conheceu. Por isso, a cidade berço do 
Renascimento italiano, é considerada uma das mais belas do mundo. 
A Piazzale Michelangelo é um dos mirantes mais bonitos e, de onde 
pode-se admirar a beleza cidade.

--
Depois do café da manhã o grupo será recepcionado por um(a) guia 
turístico(a) local a fim de fazer o primeiro passeio guiado pela cidade 
de Florença. Após o mesmo, o dia será livre para passear por conta 
própria.
  
--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)   
» Passeio guiado pelo Centro Histórico de Florença (guia falando 
português, duração: aprox. 3h)

Sex, 15.09.2017

11 Pisa (Itália)
Pernoite em: 
Verona

A torre de Pisa é a principal atração turística da cidade. Sua 
conservação tem custado muito dinheiro, mas ela atrai turistas de 
todos os cantos do mundo.
--
Depois do café da manhã o grupo será levado com um micro ônibus 
até a cidade de Pisa para conhecer a famosa torre inclinada, onde 
também será feito um passeio guiado. À tarde seguirá viagem até a 
cidade de Lucca cujo centro histórico ainda preserva o plano das ruas 
no período romano e vestígios de um anfiteatro. Aqui o grupo também 
terá a oportunidade de experimentar o famoso bolo típico da cidade, o 
Buccellato, antes de à noite partir em direção à cidade de Verona.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)    
» Passeio guiado por Pisa (guia falando português, duração: aprox. 
3h)
» Passeio guiado por Lucca (guia falando português, duração: aprox. 
2h)
» Aperitivo com Buccellato (bolo típico)
» Translado Florença > Pisa (distância: aprox. 90km | duração aprox. 
1h 30min)
» Translado Pisa > Lucca (distância: aprox. 20km | duração aprox. 
30min)
» Translado Lucca > Verona (distância: aprox. 280km | duração 
aprox. 3h 30min)

Sáb, 16.09.2017

710.02.2017
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12 Verona (Itália)
Pernoite em: 
Verona

Depois do café da manhã o grupo será recepcionado por um(a) guia 
turístico(a) local a fim de fazer o primeiro passeio guiado pela cidade 
histórica de Verona, passando inclusive pela Arena e pela casa de 
Julieta, da história de Romeu & Julieta. Após o mesmo, o dia será livre 
para passear por conta própria.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)     
» Passeio guiado pelo Centro Histórico de Verona (guia falando 
português)

Dom, 17.09.2017

13 Veneza (Itália)
Pernoite em: 
Verona

A cidade símbolo do romantismo continua a mesma desde a idade 
média e tem o poder de atrair pessoas de todos os cantos do mundo. 
Canais cortados por pontes em arco, gôndolas  deslizando em silêncio 
pelas águas e palácios medievais formam um conjunto sem igual que 
merece ser apreciado sem pressa.
--
Depois do café da manhã será a hora de partir para mais um dia de 
passeios e descobertas e, para dar um toque especial, a viagem até 
Veneza será feita de trem. Chegando lá o grupo será recepcionado por 
um(a) guia turístico(a) local que fará um passeio guiado pela cidade. 
Após o mesmo o grupo estará convidado a fazer um passeio com as 
famosas gôndolas e depois, estará livre para passear por conta própria 
antes de à tardinha voltar para Verona, novamente de trem.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)     
» Passeio guiado pelo Centro Histórico de Veneza (guia falando 
português, duração: aprox. 2h)
» Passeio de gôndola
» Trem Verona > Veneza (duração aprox. 1h | saída 09:30)
» Trem Veneza > Verona (duração aprox. 1h | saída 20:00)

Seg, 18.09.2017

810.02.2017
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14 Trento (Itália)
Pernoite em: 
Verona

Cidade rica em cultura e história contemplada com uma das praças 
mais bonitas da Itália e um castelo do século XIII. A história da cidade 
porém é bem mais antiga, começando já mesmo antes do século I 
a.C., quando fora conquistada pelos Romanos.

--
Uma visita a cidade de Trento no norte da Itália não poderia ficar de 
fora deste roteiro já tão cheio de cidades espetaculares. Sendo assim, 
hoje, depois do café da manhã o grupo irá seguir viagem para lá, 
novamente de trem. Na cidade o grupo será recepcionado por um(a) 
guia turístico(a) local que irá mostrar o que a cidade tem de mais 
lindo durante um passeio guiado. Após o mesmo o grupo terá tempo 
livre para passear por conta própria antes de à tardinha voltar para 
Verona, novamente de trem.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)     
» Passeio guiado pelo Centro Histórico de Trento (guia falando 
português, duração: aprox. 2h)
» Trem Verona > Trento (duração aprox. 1h | saída 09:00)
» Trem Trento > Verona (duração aprox. 1h | saída 19:00)

Ter, 19.09.2017

15 Sirmione (Itália)
Pernoite em: Milão Um fosso e uma única ponte separam a pacata cidade-ilha do 

continente. O belo castelo e a romântica cidade velha fazem os sonhos 
de uma viagem à Itália se tornarem realidade.
--
Depois do café da manhã inicia-se a viagem ao destino final Milão, 
mas não sem antes fazer uma parada estratégica (porém longa) nas 
cidades de Peschiera del Garda e Sirmione, ambas à beira do Lago de 
Garda. Tempo livre para passear por conta própria antes de, à 
tardinha, seguir viagem com o ônibus fretado até o destino final. 
Tanto em Peschiera del Garda quanto em Sirmione o grupo estará livre 
para passear sem pressa e sem guia.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)      
» Translado Verona > Peschiera del Garda (distância: aprox. 30km | 
duração aprox. 30min)
» Translado Peschiera del Garda > Milão (distância: aprox. 150km | 
duração aprox. 2h)

Qua, 20.09.2017

910.02.2017
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16 Milão (Itália)
Pernoite em: Milão Milão é histórica, antiga, fashion, descolada, moderna e um fervilhante 

centro cultural italiano.

--
Depois do café da manhã o grupo será recepcionado por um(a) guia 
turístico(a) local a fim de fazer o primeiro passeio guiado pela cidade. 
Após o mesmo, o dia será livre para passear por conta própria. 

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)       
» Passeio guiado pelo Centro Histórico de Milão (guia falando 
português, duração: aprox. 3h)

Qui, 21.09.2017

17 Milão (Itália)
Pernoite em: Milão Infelizmente a viagem está chegando ao fim… Mas o grupo ainda terá 

o dia livre para explorar Milão por conta própria antes de à noite jantar 
pela última vez em solo europeu. O jantar também será a despedida 
oficial da viagem.

--
Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)       
» Jantar em grupo

Sex, 22.09.2017

18

É hora de voltar para casa e contar a todos as experiências vividas 
durante a viagem. Para fazer o deslocamento até o aeroporto, haverá 
um micro-ônibus fretado especialmente para o grupo (horário de saída 
a ser definido conforme o horário do voo). 

Por exemplo:
Milão > Amsterdã > São Paulo > Porto Alegre 06:45 - 21:38 (duração 
19h 53min)
Companhia aérea: KLM 

--
Inclusive:
» Translado hotel > aeroporto Milão

Sáb, 23.09.2017

1010.02.2017
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