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ONHECI GERARDO LANDULFO EM 
DEZEMBRO DE 1992 NA CIDADE DE 
GÊNOVA, quando ele veio tratar o seu  
contrato com o meu avô Fortunato e o meu pai 
Giancarlo, pouco antes de iniciar seu trabalho 
na Polvani Tours e fazer parte de nossa família.

 
Logo entendi que compartilhávamos a mesma paixão pelo nosso 
país e pela cozinha italiana. Naquela ocasião, ele foi testado por 
meu pai, que, maliciosamente, o convidou para jantar em um 
restaurante chinês. Com educação e elegância, mas sem pensar 
duas vezes, o convite foi negado. E Gerardo, aprovado.

Amor e respeito são princípios fundamentais na escolha de 
nossos colaboradores. Não seria possível entender o estilo de 
vida italiano sem conhecer o rito das refeições e a origem de seus 
ingredientes, base de uma cultura gastronômica milenar.

Como um de nossos objetivos é transmitir aos amigos e 
clientes brasileiros a verdadeira essência de viver na Itália como 
os italianos, Gerardo se tornou uma espécie de embaixador 
ou a cara da Polvani no Brasil. Entre outras coisas, com a 
sua competência e dedicação, idealizou e desenvolveu, em 
colaboração com órgãos de nosso Governo, a Settimana della 
Cucina Regionale Italiana, evento que nasceu em São Paulo no 
ano de 2012 e serviu de inspiração para a semana Mondiale, 
realizada atualmente em mais de 100 países.

Ao longo desses 28 anos, o colega de trabalho se tornou um 
irmão, que eu gostaria de encontrar com mais frequência na Itália. 
Para tanto, desta vez fiz um convite que ele não poderia negar: 
acompanhar, como guia, pequenos grupos em diferentes regiões 
italianas. Assim, nasceram os Giros Gastronômicos, novidade do 
catálogo Viaggi Speciali 2020. Trata-se de uma justa homenagem 
a Gerardo e, certamente, um conjunto de experiências únicas para 
quem aprecia viajar, comer e beber bem.

Buon viaggio!

MARCO POLVANI

SABOROSAS
VIAGENS

c

MARCO POLVANI E GERARDO LANDULFO 
EM PORTOFINO, NA LIGURIA, E AO LADO DO 
SAUDOSO GIANCARLO POLVANI NA ANTIGA 
SEDE PAULISTANA DA EMPRESA, EM 1993

MESA DE RESTAURANTE EM VENEZA, RUA DO BAIRRO ROMANO 
DE TRASTEVERE E O FAMOSO CAFÉ EXPRESSO DE NÁPOLES

CHEFS DA 8ª SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA 
NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO. AO CENTRO, O CÔNSUL 
GERAL DA ITÁLIA, FILIPPO LA ROSA, A APRESENTADORA 
ANA MARIA BRAGA E GERARDO LANDULFO
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ESTRADA NA TOSCANA ENTRE VINHEDOS E CIPRESTES

 Novidade deste ano, os Giros Gastronômicos foram elaborados por Gerardo Landulfo,  
diretor da Polvani Tours no Brasil e um dos maiores conhecedores de Itália.  
Ele será o seu guia nestas saborosas viagens. Para começar, Landulfo selecionou  

duas regiões do Norte da Itália e duas localizadas no Sul do país. Toscana e Veneto estão 
programadas para o mês de maio. Em novembro, os destinos são Puglia e Sicilia. Você pode 
combinar as localidades de acordo com o seu apetite. Em comum, todos os roteiros contemplam 
traslados de chegada e saída, hospedagem em hotéis quatro ou cinco estrelas e percursos 
terrestres em van com motorista para passeios por quatro dias inteiros – sem abdicar  
de boas atrações naturais e culturais. Na área da alimentação, oferecemos cinco  
almoços temáticos, duas degustações dirigidas e um cooking show ou aula de cozinha.

 TOSCANA
Famosa pelos caminhos contornados por ciprestes, a 
Toscana é cenário romântico, tem como capital Florença, 
um verdadeiro museu a céu aberto, e abriga encantadoras 
cidades medievais. Vem do campo a essência da sua 
culinária. Do boi da raça chianina, presente nesta região 
há cerca de 3 mil anos, faz-se um clássico local: a bisteca 
à fiorentina. Outras carnes como as de javali, lebre, pato 
e codorna também preenchem as mesas e preservam as 
tradições de uma cozinha rústica, marcada por queijos e 
embutidos intensos, como o pecorino de Pienza e o salame 
finocchiona. No campo das bebidas, ainda ostenta trunfos 
como os vinhos chianti, brunello e supertoscanos.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA . SIENA . SAN 
GIMIGNANO . PIENZA . MONTALCINO . CASTELLINA 
IN CHIANTI . SAN MINIATO . LUCCA . FLORENÇA

7 dias / 6 noites
Viagem programada: 16 de maio
Preços por pessoa (parte terrestre) a partir de:
€ 2.380 (quarto duplo)  |  € 2.820 (quarto individual)

QUEIJOS E A BISTECA À FIORENTINA
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Líder mundial em produção de vinho, a Itália engarrafa 

cerca de 50 milhões de hectolitros da bebida por 

ano. O país também reúne a mais rica variedade de 

oliveiras do planeta. E adivinhe qual é a nação com 

o maior número de produtos agroalimentares com 

denominação de origem e indicação geográfica 

reconhecida pela União Europeia? Sim, a Itália. 

São 300 itens com selos que ligam a excelência do 

alimento ao seu território de origem. A cozinha é 

um dos maiores orgulhos do povo italiano e revela 

as peculiaridades do país. Nossa intenção com esses 

roteiros é te levar para conhecer a Itália de um jeito 

saboroso. Unimos o indispensável, mostrando os vinhos 

e pratos mais conhecidos, ao inesperado – como visitar 

pequenos produtores e grandes fabricantes que não 

abririam suas portas ao turismo convencional.

D ESTINOS PARA 
COMER E BEBER 
BEM EM QUATRO 
REGIÕES DA ITÁLIA

GASTRONOMICOS



MULHERES PREPARANDO 
ORECCHIETTE EM BARI E UM 
QUEIJO LOCAL, A BURRATA

    VENETO 
Canais, barcos e as românticas gôndolas fazem muita 
gente suspirar só de pensar em Veneza. No entanto, muito 
mais do que oferecer uma paisagem sedutora, a capital 
do Veneto ajudou a escrever o cardápio italiano. A cidade 
foi porta de entrada das especiarias do Oriente e berço 
do drinque bellini e do carpaccio. No interior da região, 
a paisagem é desenhada pela produção agrícola, onde 
destacam-se as plantações de arroz, ingrediente do clássico 
risi e bisi, e de uvas. O Veneto, aliás, ocupa o posto de 
maior produtor de vinhos da Itália. Entre os mais famosos 
estão o valpolicella, o amarone e o espumante prosecco.

 SICILIA 
Ilha cercada pelo Mar Mediterrâneo, a Sicilia recebeu 
influências de diversos povos, como fenícios, gregos, 
árabes e normandos. Hoje nota-se essa miscigenação na 
arquitetura e, sobretudo, na cozinha. De origem árabe, o 
cuscuz alla trapanese é feito com sêmola de trigo e frutos 
do mar. A abundância de pescados, aliás, garante uma 
culinária que valoriza ingredientes como peixe-espada, atum 
e camarão vermelho. Do solo vulcânico brotam tomates, 
berinjelas e limões especiais. Para quem não dispensa um 
doce, a Sicilia é alegria garantida com seus cannoli, frutta 
di Martorana (à base de marzipã), sorvetes e granita.

 PUGLIA 
Uma localização privilegiada garante à região cerca de 800 
quilômetros de costa marítima. Essa geografia se reflete 
nas mesas, fartas de pescados e de receitas perfumadas 
pela maresia, como spaghetti con le cozze (mexilhões). 
As experiências gastronômicas não perdem força longe do 
litoral. A Puglia é o berço da burrata, detém boa parte do 
cultivo de tomate e alcachofra e conserva o posto de maior 
produtora de azeite e de trigo do país. As orecchiette (pasta 
em forma de orelhinha) se tornaram símbolo da região. Na 
panificação, orgulho local é o pane di Altamura, com miolo 
macio, casca dura e registros de preparo desde 37 a.C..

VENEZA . PÁDUA . COLLI EUGANEI . VERONA . VALPOLICELLA 
LAGO DE GARDA . VICENZA . BASSANO DEL GRAPPA . TREVISO

PALERMO . MARSALA . CEFALÙ . CAPRI LEONE . NOTO 
TAORMINA . SIRACUSA . RAGUSA . VITTORIA . CATÂNIA

LECCE . GALLIPOLI . MANDURIA . OTRANTO . OSTUNI . BARI
CONVERSANO . POLIGNANO A MARE . ALBEROBELLO . ANDRIA

7 dias / 6 noites
Viagem programada: 22 de maio
Preços por pessoa (parte terrestre) a partir de:
€ 2.780 (quarto duplo)  |  € 3.220 (quarto individual)

7 dias / 6 noites
Viagem programada: 14 de novembro
Preços por pessoa (parte terrestre) a partir de:
€ 1.730 (quarto duplo)  |  € 2.100 (quarto individual)

7 dias / 6 noites
Viagem programada: 7 de novembro
Preços por pessoa (parte terrestre) a partir de:
€ 1.820 (quarto duplo)  |  € 2.130 (quarto individual)

MERCADO DE RIALTO, EM VENEZA

ANTEPASTO COM 
FRUTOS DO MAR E 
BRIOCHE COM A
TRADICIONAL GRANITA

NOSSO GUIA 
Nascido na Campania, Gerardo Landulfo veio para 
o Brasil com a família quando tinha 2 anos de idade. 
Mas a distância não o afastou de suas raízes. 
Na juventude, estudou na Itália e morou em Parma, 
Catânia, Florença e Nápoles. Seus vínculos de trabalho 
também sempre foram ligados ao país, levando-o a conhecer 
as vinte regiões, do Valle d'Aosta à Sicilia. Desde 2000 é 
membro da Accademia Italiana della Cucina, instituição 
com sede em Milão, que preserva e promove as tradições 
da cozinha italiana. Em 2011 lançou o guia Itália para 
Comer e Beber Bem, com o restaurateur Juscelino Pereira, 
e foi consultor da coleção Folha Cozinhas da Itália. Essas 
publicações inspiraram a Settimana della Cucina Regionale 
Italiana – evento que chegou a 8ª edição em 2019, 
promovendo o intercâmbio entre chefs de vinte regiões 
da Itália e restaurantes italianos de São Paulo durante uma 
semana. Agora, exatamente em uma semana, Landulfo faz 
o caminho contrário e conduz você para a Itália, para provar 
na fonte os sabores capazes de seduzir o mundo inteiro.

GERARDO LANDULFO 
E O CHEF MATTEO 
RIZZO, DO IL DESCO, 
EM VERONA, UM 
DOS RESTAURANTES 
INDICADOS NO SEU 
LIVRO ITÁLIA PARA 
COMER E BEBER BEM
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Para mais informações:

personalizadas@polvani.com.brRIO ARNO E PONTE VECCHIO, EM FLORENÇA

VOCÊ LISTA OS SEUS 
DESEJOS E NÓS 
TRAÇAMOS 
O CAMINHO

Um tour de férias com objetivos bem específicos? 

Uma viagem para unir negócios e passeios? 

Um cenário de casamento para realizar os seus 

sonhos? Adaptações de datas e itinerários nos 

roteiros deste catálogo? Nossos consultores 

podem te ajudar nesses e em qualquer outro 

pedido de viagem personalizada, com um serviço 

que se transformou numa das nossas grandes 

especialidades. Ele inclui estudos do melhor 

itinerário, a seleção dos mais interessantes hotéis 

na categoria pretendida, a reserva de todos os 

meios de transporte necessários e qualquer 

demanda adicional que seja importante para você, 

de reservas em restaurantes à locação 

de automóveis com motorista ou iates de luxo. 

Tudo para tornar a sua viagem inesquecível.

VIAGENS
PERSONALIZADAS



IVA
l'Italia

O COLISEU E UMA SCOOTER: DOIS ÍCONES DE ROMA

Monumentos seculares e paisagens 

maravilhosas são atributos deste território 

repleto de contrastes, que acolheu dezenas 

de povos ao longo de sua rica história. Não à 

toa, a Itália está no topo da lista de nações com 

patrimônios culturais e naturais reconhecidos 

pela Unesco. Mas o país não ostenta apenas 

cartões-postais. As belezas de suas vinte regiões 

se espalham pelo “saber viver” do italiano, 

expresso nas festas, na moda, no design, no 

vestuário, em automóveis e, claro, na comida. 

Nesse último campo, preza-se pelo convívio 

durante as refeições, pelo respeito aos preparos 

tradicionais, pela utilização de ingredientes 

locais. Os roteiros a seguir abraçam esses 

valores e te levam não somente para conhecer 

o país, mas vivenciá-lo em sua plenitude.

UM PAÍS PARA ENCHER 
OS OLHOS, O CORAÇÃO 
E A ALMA DO VIAJANTE



  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
21/julho a 1/agosto (Tour EC 500)
18/agosto a 29/agosto (Tour EC 501)

  PREÇOS POR PESSOA 
Parte terrestre a partir de:
€ 2.770 (quarto duplo)**
€ 3.340 (quarto individual)**
Turim-Turim (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis  ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Turim e Aosta
Ingresso: Reggia, em Venaria Reale
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Turim
Sitea ✪ ✪ ✪ ✪

Cogne
Sant’Orso ✪ ✪ ✪ ✪

Alba
I Castelli  ✪ ✪ ✪ ✪

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no 
embarque e viagem para Turim pela Alitalia
(via Roma) ou Lufthansa (via Frankfurt). 
Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 TURIM
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel.  
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 TURIM
Passeio panorâmico (com guia local) na primeira capital da 
Itália e principal cidade do Piemonte, percorrendo a elegante 
Via Roma, apreciando as suas belas praças (San Carlo, 
Castello), o Palácio Real e a Catedral (onde está a réplica 
do Santo Sudário). Almoço em restaurante no Eataly, rede 
internacional fundada em Turim. Tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 TURIM
Saída para Asti. Tempo livre para passear pelo Centro Histórico 
da cidade famosa pela produção do moscato. Em seguida, 
visita ao ICIF, tradicional escola de gastronomia no castelo da 
vizinha Costigliole d’Asti. Almoço na própria escola. No fim da 
tarde, retorno a Turim.

5º dia, SÁBADO 4 TURIM | COGNE
Viagem para Aosta, capital da região Valle d’Aosta, para visita 
(com guia local) a esta antiga cidade com traços romanos. 
Antes de chegar em Cogne, uma impressionante amostra 
da natureza do Parque Nacional Gran Paradiso. Jantar com 
degustação de pratos e vinhos da região.

6º dia, DOMINGO 4 COGNE
Saída em direção aos Alpes, na fronteira entre Itália e França. 
Parada e tempo livre na bela localidade de Courmayeur, aos 
pés do Monte Bianco. Subida de teleférico para apreciar um 
dos mais belos panoramas da região. Almoço em restaurante 
tradicional com degustação de queijos típicos. Retorno a 
Cogne no fim da tarde. Jantar.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 COGNE | ALBA
Retorno ao Piemonte para visitar a Reggia de Venaria Reale, 
a maior das residências da família Savoia, construída no 
século 17. Almoço durante o percurso e continuação da 
viagem até Alba, conhecida internacionalmente como a 
“capital do tartufo branco”.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 ALBA
Saída para Grinzane Cavour (parada para conhecer o Castelo 
e a enoteca). Em Barolo, visita e almoço na vinícola Marchesi 
di Barolo. Depois, passeio entre os vinhedos das colinas de 
Langhe, com parada em La Morra (bela vista da região). No 
fim da tarde, retorno a Alba.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 ALBA
Passeio em Bra, cidade onde nasceu o movimento Slow Food, 
e continuação para Agenzia di Pollenzo, conjunto de prédios 
com um belo palácio do século 19, que abriga a Universidade 
dos Estudos de Ciências Gastronômicas de Pollenzo e a 
Banca del Vino. Almoço no Albergo dell’Agenzia com menu 
piemontês. Em seguida, retorno a Alba.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 ALBA
Saída para Barbaresco, outra localidade que deu origem a um 
famoso vinho do Piemonte. Parada para conhecer a pitoresca 
enoteca local. Em Canelli, visita a uma adega histórica e 
degustação de vinhos na vinícola Luigi Coppo. Almoço durante 
a volta para Alba.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 ALBA
Traslado ao aeroporto de Turim à tarde e viagem para São 
Paulo pela Alitalia (via Roma) ou Lufthansa (via Frankfurt). 
Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

RUÍNAS ROMANAS EM AOSTA

A urbana e elegante Turim combinada 
a aprazíveis centros históricos, 
parreirais, montanhas nevadas e pratos 
de sabores marcantes, harmonizados 
com grandes vinhos da Itália

PIEMONTE

VISTA DE TURIM E O PARQUE 
NACIONAL GRAN PARADISO

VALLE 
D’AOSTA

& 
TURIM . ASTI . COSTIGLIOLE D’ASTI . AOSTA . COGNE . COURMAYEUR . VENARIA REALE . ALBA 
GRINZANE CAVOUR . BAROLO . LA MORRA . BRA . POLLENZO . BARBARESCO . CANELLI

QUEIJO FONTINA, DO VALLE D'AOSTA

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

UMA TAÇA DE BAROLO NA CIDADE 
QUE LHE EMPRESTA O NOME 
E A REGGIA DE VENARIA REALE
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BÉRGAMO . LAGO D’ISEO . FRANCIACORTA . TRENTO . BOLZANO . MERANO 
DOLOMITAS . SIRMIONE . LAGO DE GARDA . MILÃO . CREMONA . MANTOVA

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis  ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Bérgamo e Milão
Ingressos: Capela Colleoni, em 
Bérgamo | Palácio Ducale, em Mantova
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Bérgamo
NH Bergamo ✪ ✪ ✪ ✪

Bolzano
Laurin ✪ ✪ ✪ ✪

Milão
Cristoforo Colombo ✪ ✪ ✪ ✪

O FAMOSO ESPUMANTE 
DE FRANCIACORTA E
SIRMIONE, ÀS MARGENS
DO LAGO DE GARDA

O CASTELO DO BUONCONSIGLIO, 
EM TRENTO, E A GALERIA VITTORIO 
EMANUELE II E O DUOMO, EM MILÃO

LOMBARDIA
Construções históricas, lagos com 
belas paisagens, uma estupenda cadeia 
de montanhas cercada de vales verdes 
e a mais cosmopolita cidade da Itália – 
que nunca sai de moda TRENTINO-

ALTO 
ADIGE

  AÉREO E TERRESTRE 412 DIAS
Viagens programadas*
5/maio a 16/maio (Tour EC 510)
25/agosto a 5/setembro (Tour EC 511)

  PREÇOS POR PESSOA 
Parte terrestre a partir de:
€ 2.970 (quarto duplo)**
€ 3.650 (quarto individual)**
Bérgamo-Milão (10 dias / 9 noites)

& 

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Milão pela LATAM ou Alitalia (via Roma). 
Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 BÉRGAMO
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel em 
Bérgamo. Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 BÉRGAMO
Passeio panorâmico pela cidade (com guia local).
O tour inclui a Città Alta, parte antiga de Bérgamo no alto 
de uma colina, onde estão duas praças comunicantes, 
del Duomo e Vecchia, e a Capela Colleoni. Almoço em 
restaurante tradicional com degustação da polenta típica 
desta região. Tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 BÉRGAMO
Saída para o Lago d’Iseo, com breve parada para admirar 
o panorama dessa região. Em seguida, continuação do 
passeio até a zona vinícola de Franciacorta, famosa pelos 
seus espumantes. Almoço durante o percurso, com 
degustação de queijos locais. Retorno a Bérgamo no 
fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 BÉRGAMO | BOLZANO
Viagem para Trento, a capital da região de Trentino-Alto 
Adige. Tempo livre para passear pelo centro da cidade 
e admirar o Castelo do Buonconsiglio, residência do 
episcopado durante a Idade Média. Almoço em restaurante 
típico e continuação da viagem até Bolzano. Jantar com 
pratos e vinhos da região.

6º dia, DOMINGO 4 BOLZANO
Passeio a pé pelo centro de Bolzano, construída em 
estilo alemão e influenciada por quatro séculos de 
domínio austríaco. Em seguida, saída para conhecer 
a vizinha Merano, com tempo livre para passear pelas 
suas charmosas passeggiate. Almoço em restaurante 
com degustação de frios locais. Retorno a Bolzano no
fim da tarde.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 BOLZANO
Passeio por estrada panorâmica até as montanhas Dolomitas, 
com paradas em Selva di Val Gardena e San Cassiano. Almoço 
durante o percurso e retorno a Bolzano no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 BOLZANO | MILÃO
Retorno para a Lombardia, com parada em Sirmione, às 
margens do Lago de Garda. Almoço e tempo livre para 
passeio no centro desta graciosa localidade. Na sequência, 
viagem até Milão.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 MILÃO
Passeio panorâmico (com guia local) pelo principal centro 
econômico e industrial da Itália. O giro por Milão inclui o 
Duomo, o Teatro alla Scala, a Galeria Vittorio Emanuele II e 
o Castelo Sforzesco, do século 15. Almoço em restaurante 
especializado em risotos. Tarde livre.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 MILÃO
Saída para o interior da Lombardia, com parada em 
Cremona para conhecer a Praça del Comune, com a 
catedral e a sua torre de 112 metros de altura. Em seguida, 
um tour pela bela Mantova, com visita ao Palácio Ducale. 
Almoço em restaurante típico especializado em massas 
recheadas. Retorno a Milão no fim da tarde.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 MILÃO
Traslado ao aeroporto à tarde e viagem para São Paulo pela 
LATAM ou Alitalia (via Roma). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

DOLOMITAS, EM SELVA DI VAL GARDENA 

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.
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Um tour multicultural que alterna cidades 
históricas graciosas, a beleza cênica do Lago 
de Garda, uma riviera luxuosa, a apaixonante 
Verona e uma visão privilegiada dos Alpes

VENETO

& 
LAZISE, NO LAGO DE GARDA

  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
16/junho a 27/junho (Tour EC 520)
1/setembro a 12/setembro (Tour EC 521)

  PREÇOS POR PESSOA  
Parte terrestre a partir de:
€ 2.750 (quarto duplo)**
€ 3.540 (quarto individual)**
Trieste-Veneza (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis  ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Trieste e Verona
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Trieste
Grand Hotel Duchi d’Aosta  ✪ ✪ ✪ ✪

Verona
Grand Hotel des Arts  ✪ ✪ ✪ ✪

Treviso
Carlton  ✪ ✪ ✪ ✪

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Trieste pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 TRIESTE
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel.  
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 TRIESTE
Passeio panorâmico por Trieste (com guia local), visitando 
o Centro Histórico desta cidade multicultural, que, por 
mais de cinco séculos, fez parte do Império Austro-
Húngaro. O tour inclui a bela Praça Unità d’Italia, a Catedral 
de San Giusto e o bairro Teresiano. Almoço em restaurante 
típico. Tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 TRIESTE
Saída para Gorizia, na fronteira com a Eslovênia. Tempo 
livre para conhecer seu Centro Histórico. A seguir,  
passeio até Cormons pela estrada dos vinhos e das cerejas. 
Almoço em uma vinícola. Retorno a Trieste no fim do dia.

5º dia, SÁBADO 4 TRIESTE | VERONA
Atravessando a divisa com o Veneto, viagem para Mira, 
na Riviera del Brenta, próxima da Lagoa de Veneza,  
e famosa por abrigar belas mansões de nobres venezianos. 
Almoço e chegada em Verona no fim da tarde.

6º dia, DOMINGO 4 VERONA
Saída para um passeio a pé (com guia local) pelo Centro 
Histórico de Verona, imortalizada por William Shakespeare 
na obra Romeu e Julieta. Inclui a Praça delle Erbe, um 
mercado ao ar livre, a Via Cappello, com a casa de Julieta,  
a elegante Praça dei Signori e a Praça Bra, dominada por 
um magnífico anfiteatro romano com capacidade para  
25 mil pessoas. Almoço em restaurante típico. Tarde livre.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 VERONA
Passeio ao Lago de Garda, com breve parada na localidade 
de Garda para apreciar o panorama da região. Em seguida, 
continuação do tour até Valpolicella, uma das mais famosas 
zonas vinícolas da Itália, também associada aos renomados 
amarone e recioto (doce). Almoço com degustação de 
vinhos locais e retorno a Verona.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 VERONA | TREVISO
Saída para Vicenza, cidade que conserva grandes obras do 
arquiteto Andrea Palladio. Tempo livre para passear pelo 
Centro Histórico, admirando os prédios do Corso Palladio  
e da Praça dei Signori. Almoço em restaurante especializado 
em bacalhau à vicentina. Viagem até Treviso e jantar.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 TREVISO
Passeio panorâmico em Treviso, com suas muralhas 
medievais e monumentos como o Palácio dei Trecento, a 
Loggia dei Cavalieri e a Igreja de San Nicolò. O tour segue 
para Conegliano e Valdobbiadene, nas “Terre del Prosecco”. 
Almoço no percurso com degustação de espumante e frios 
locais. Retorno a Treviso.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 TREVISO
Saída para Belluno, com paradas na Praça Duomo e para 
admirar o vale do Rio Piave. Apreciando o belo panorama 
das montanhas Dolomitas, viagem até Cortina d’Ampezzo. 
Tempo livre na charmosa localidade e almoço em 
restaurante típico. Retorno a Treviso.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 TREVISO
Traslado ao aeroporto de Veneza à tarde e viagem para  
São Paulo pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

FRIULI-
VENEZIA 
GIULIA

TRIESTE . GORIZIA . CORMONS . RIVIERA DEL BRENTA . VERONA . LAGO DE GARDA 
VALPOLICELLA . VICENZA . TREVISO . TERRE DEL PROSECCO . BELLUNO . CORTINA D’AMPEZZO

CORTINA D'AMPEZZO

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

CENTRO DE GORIZIA, PRÓXIMA 
DA FRONTEIRA COM A ESLOVÊNIA, 
E PARREIRAS EM CORMONS

PRAÇA DEI SIGNORI, EM VICENZA,  
E CASTELO MIRAMARE, EM TRIESTE

POLVANI TOURS 1918



  AÉREO E TERRESTRE 412 DIAS
Viagens programadas*
28/abril a 9/maio (Tour EC 530)
8/setembro a 19/setembro
(Tour EC 531)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.810 (quarto duplo)**
€ 3.480 (quarto individual)**
Gênova-Bolonha (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Gênova, Bolonha e 
Ravenna
Ingressos: Museu Ferrari, em 
Maranello | Basílicas de San Vitale e 
Sant’Apollinare, e Mausoléu de Galla 
Placidia, em Ravenna
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Gênova
Bristol Palace ✪ ✪ ✪ ✪

Parma
Starhotel Du Parc ✪ ✪ ✪ ✪

Bolonha
I Portici ✪ ✪ ✪ ✪

Uma ótima dobradinha entre mar 
e boa mesa, com uma rica cidade 
portuária, joias litorâneas e alguns 
dos mais renomados ingredientes 
da cultura alimentar italiana

LIGURIA

EMILIA-
ROMAGNA

PRAÇA DUOMO, EM PARMA

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque  
e viagem para Gênova pela Alitalia (via Roma)  
ou Lufthansa (via Frankfurt). Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 GÊNOVA
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel.  
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 GÊNOVA
Passeio panorâmico (com guia local) pela cidade natal 
de Cristóvão Colombo, capital da Liguria e um dos 
principais portos do Mediterrâneo. Almoço em restaurante 
tradicional no renovado Porto Antigo. Tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 GÊNOVA
Percorrendo uma estrada panorâmica, viagem para 
a Riviera do Tigullio, com paradas em Camogli, Santa 
Margherita Ligure e a badalada Portofino. Almoço em 
restaurante típico com a famosa focaccia da região. 
Retorno a Gênova no fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 GÊNOVA | PARMA
Saída para Sestri Levante com parada na Baía del Silenzio  
e embarque num barco para Cinque Terre. Visita a 
Vernazza, com almoço em restaurante de pescados. 
Apreciando as vistas de Corniglia, Manarola e Riomaggiore, 
passeio até a pitoresca Portovenere. Depois, viagem até 
Parma. Jantar com pratos e vinhos da região.

6º dia, DOMINGO 4 PARMA
Passeio a pé pelo Centro Histórico de Parma. Inclui  
o conjunto arquitetônico da Praça Duomo,  
o Palácio della Pilotta e o Teatro Regio. Almoço  
com degustação de parmigiano reggiano. Tarde livre.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 PARMA
Viagem até Langhirano para visitar um produtor  
de prosciutto di Parma. Depois, almoço na ALMA,  
escola de cozinha italiana no interior do Palácio Ducale  
da cidade de Colorno. Retorno a Parma no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 PARMA | BOLONHA
Saída para Modena. Nesta cidade, passeio a pé pelo  
Centro Histórico e almoço com degustação de aceto 
balsamico. Em seguida, tour até Maranello e visita  
ao Museu Ferrari. Viagem até Bolonha.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 BOLONHA
Passeio panorâmico (com guia local) em Bolonha, 
chamada de “La dotta” (a culta, por abrigar uma das 
universidades mais antigas do mundo) e “La grassa”  

(a gorda, pela associação com massas e embutidos 
famosos no mundo todo). O tour inclui o monumental 
conjunto das praças Maggiore (com a Basílica de São 
Petrônio) e del Nettuno, duas torres medievais, palácios 
góticos e igrejas de várias épocas. Em seguida, almoço no 
FICO, o maior parque agroalimentar do mundo. Tarde livre.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 BOLONHA
Saída rumo a Ravenna para visita (com guia local) da  
última capital do Império Romano do Ocidente. O tour 
inclui as basílicas de San Vitale e Sant’Apollinare e o 
Mausoléu de Galla Placidia, decorado com magníficos 
mosaicos. Depois de percorrer estrada que leva ao  
Mar Adriático, almoço em restaurante tradicional na  
Costa Romagnola. Retorno a Bolonha no fim do dia.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 BOLONHA
Traslado ao aeroporto de Bolonha à tarde e viagem  
para São Paulo pela Alitalia (via Roma) ou Lufthansa  
(via Frankfurt). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

GÊNOVA . CAMOGLI . SANTA MARGHERITA LIGURE . PORTOFINO . SESTRI LEVANTE . CINQUE TERRE 
PORTOVENERE . PARMA . LANGHIRANO . COLORNO . MODENA . MARANELLO . BOLONHA . RAVENNA

& 

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

O TRADICIONAL PESTO GENOVÊS 
E A BAÍA DE CASAS COLORIDAS EM 
PORTOFINO, NA RIVIERA DO TIGULLIO

MUSEU FERRARI, EM MARANELLO,
VISTA DO PORTO ANTIGO DE 
GÊNOVA E MOSAICOS DA BASÍLICA
DE SAN VITALE, EM RAVENNA
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  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
2/junho a 13/junho (Tour EC 540)
29/setembro a 10/outubro (Tour EC 541)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.970 (quarto duplo)**
€ 3.720 (quarto individual)**
Florença-Roma (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus  
de turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Florença,  
Siena e Perugia
Ingressos: Catedral, em Siena |  
Basílica de São Francisco, em Assis
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Florença
Roma  ✪ ✪ ✪ ✪

Siena
Villa Athena  ✪ ✪ ✪ ✪

Perugia
Park Hotel  ✪ ✪ ✪ ✪

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no 
embarque e viagem para Florença pela Alitalia 
(via Roma) ou Lufthansa (via Frankfurt). 
Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 FLORENÇA
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. 
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 FLORENÇA
Passeio a pé (com guia local) pelo Centro Histórico 
de Florença, capital da Toscana e um verdadeiro museu 
a céu aberto. O tour inclui a Catedral de Santa Maria del 
Fiore, com a famosa cúpula de Brunelleschi, a Praça 
della Signoria, dominada pelo imponente Palácio Vecchio, 
e a Basílica de Santa Croce, com tumbas de grandes 
personagens do país. Almoço e tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 FLORENÇA
Saída para Pisa, com parada para admirar a célebre torre 
inclinada, e Lucca. Tempo livre para passear pelo interior 
dos muros do Centro Histórico de Lucca e almoço. 
Retorno a Florença no fim do dia.

5º dia, SÁBADO 4 FLORENÇA | SIENA
Percorrendo as estradas de Chianti, parada em Gaiole in 
Chianti e almoço numa vinícola da região. Passagem por 
San Gimignano, onde há uma pausa para caminhar por 
essa encantadora cidade medieval, e chegada em Siena.

6º dia, DOMINGO 4 SIENA
Passeio a pé (com guia local) pelo Centro Histórico 
de Siena, incluindo a Praça del Campo, onde se realiza 
o Palio, uma tradicional prova equestre, e a sua bela 
catedral. Almoço e tarde livre.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA  4 SIENA
Passeio pelo sul da Toscana, com parada na 
surpreendente Pienza, cenário de muitos romances 
e filmes. Continuação até Montalcino, famosa 
pela produção do brunello, um dos mais celebrados 
vinhos italianos. Visita ao Centro Histórico 
e almoço em uma vinícola. Retorno a Siena.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 SIENA | PERUGIA
Saída para Cortona, onde haverá tempo livre para visitar 
o Centro Histórico, que conserva o seu traçado medieval. 
Depois, atravessando a divisa com a Umbria, parada e 
almoço em restaurante às margens do 
Lago Trasimeno. Viagem até Perugia e tarde livre. 
Jantar com pratos e vinhos da região.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 PERUGIA
Passeio (com guia local) pelo Centro Histórico da capital 
da Umbria, cidade de origem etrusca que conserva 
importantes monumentos da época medieval e do 
Renascimento. Em seguida, saída para Gubbio, localidade 
que manteve quase intacto o seu passado cultural e 
artístico. Tempo livre na bela Praça della Signoria e 
almoço em restaurante tradicional. Retorno a Perugia.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 PERUGIA
Saída para Assis. Visita guiada nesta mística cidade 
e na Basílica de São Francisco. Em seguida, percorrendo 
a Strada dell’Olio, ladeada por oliveiras seculares, 
chega-se a Spoleto, localidade de origem romana. 
Almoço com degustação de azeites no interior 
de um antigo frantoio. Retorno a Perugia.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 PERUGIA
Traslado ao aeroporto de Roma à tarde e viagem 
para São Paulo pela Alitalia (via Roma) ou Lufthansa 
(via Frankfurt). Noite em voo.

12º dia,  SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

CENTRO HISTÓRICO DE GUBBIO, 
COM O PALÁCIO DEI CONSOLI AO 
FUNDO, E O LAGO TRASIMENO

SAN GIMIGNANO

TOSCANA& 
FLORENÇA . PISA . LUCCA . GAIOLA IN CHIANTI . SAN GIMIGNANO . SIENA
PIENZA . MONTALCINO . CORTONA . PERUGIA . GUBBIO . ASSIS . SPOLETO

Um mergulho na história por meio 
de ricos monumentos medievais e 
renascentistas, sem esquecer de uma 
gastronomia notável e de alguns dos 
melhores vinhos e azeites do mundo

DOIS SÍMBOLOS TOSCANOS:
O VINHO CHIANTI E O CENTRO 
HISTÓRICO DE FLORENÇA

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

UMBRIA
BASÍLICA DE SÃO FRANCISCO, EM ASSIS

POLVANI TOURS 2322



  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
12/maio a 23/maio (Tour EC 560)
15/setembro a 26/setembro (Tour EC 561)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 3.020 (quarto duplo)**
€ 3.430 (quarto individual)**
Ancona-Ancona (10 dias / 9 noites)
  

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus  
de turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em L’Aquila e Urbino
Ingressos: Museu Arqueológico Nacional, 
em Chieti | Palácio Ducale, em Urbino
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Ancona
NH Ancona   ✪ ✪ ✪ ✪

Francavilla al Mare
Villa Maria   ✪ ✪ ✪ ✪

Senigallia
Terrazza Marconi   ✪ ✪ ✪ ✪

MARCHE
& 

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque
e viagem para Ancona pela Lufthansa (via Munique). 
Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 ANCONA
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Tarde 
livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 ANCONA
Passeio panorâmico pela capital de Marche, fundada pelos 
gregos. Inclui o Arco de Trajano (115 d.C.) e belos prédios 
de arquitetura veneziana, como a Loggia dei Mercanti. Em 
seguida, saída para a Riviera del Conero, com paradas em 
Sirolo e Numana. Almoço e retorno a Ancona no fim do dia.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 ANCONA
Entre colinas repletas de povoados medievais, passeio pela 
região dos castelos da Vallesina. Paradas em Fabriano e 
Jesi, com almoço e degustação de vinhos. Ao fim da tarde, 
retorno para Ancona.

5º dia, SÁBADO 4 ANCONA | FRANCAVILLA 
AL MARE
Saída para Ascoli Piceno, fascinante cidade medieval. Tempo 
livre para passear pelo seu Centro Histórico, onde está uma 
das mais bonitas praças da Itália, a del Popolo. Almoço e 
viagem até Francavilla al Mare, na região de Abruzzo. Jantar.

6º dia, DOMINGO 4 FRANCAVILLA AL MARE
Passeio até a cidade vizinha de Chieti, no alto de uma colina 
repleta de oliveiras. Visita ao Museu Arqueológico Nacional 
e saída para Sulmona, onde nasceu o poeta romano Ovídio. 
Giro a pé pelo Centro Histórico para conhecer aquedutos, 
a Praça Garibaldi, a Porta Napoli e o Palácio dell’Annunziata. 

Almoço e retorno a 
Francavilla al Mare.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 
4 FRANCAVILLA AL MARE
Saída para L’Aquila, a capital 
da região, aos pés do 
maciço Gran Sasso. Passeio 
panorâmico (com guia local), 
incluindo o Forte Spagnolo 
e a Basílica de Santa Maria 
de Collemaggio. Almoço e 
retorno a Francavilla al Mare no fim do dia.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 FRANCAVILLA AL MARE | 
SENIGALLIA
Viagem à província de Teramo, famosa pelos azeites, queijos 
e vinhos. Almoço numa antiga propriedade rural. Em 
seguida, saída rumo a Senigallia (Marche), cidade balneária 
com vários restaurantes premiados.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 SENIGALLIA
Saída para Urbino, terra natal do grande pintor Rafael 
(Raffaello Sanzio). Visita (com guia local) de uma das 
principais cidades do Renascimento, com destaque para 
o Palácio Ducale (século 15). Almoço com degustação de 
queijos locais. No fim da tarde, retorno a Senigallia.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 SENIGALLIA
Viagem até a cidade de Gradara, na divisa com a Emilia-
Romagna, e tempo livre para andar pelas ruelas desta 
antiga fortaleza militar. Em seguida, continuação até 
Pesaro para conhecer o Palácio Ducale e a casa de 
Gioachino Rossini, compositor de grandes óperas. 
Almoço em restaurante de pescados e volta a Senigallia 

no fim da tarde.

11º dia, 
SEXTA-FEIRA 4 
SENIGALLIA
Traslado ao 
aeroporto de Ancona 
à tarde e viagem 
para São Paulo pela 
Alitalia (via Roma). 
Noite em voo.

12º dia, 
SÁBADO 4  
SÃO PAULO
Chegada e término 
de nossos serviços.

ABRUZZO

ANCONA . RIVIERA DEL CONERO . VALLESINA . ASCOLI PICENO . FRANCAVILLA AL MARE
CHIETI . SULMONA . L’AQUILA . TERAMO . SENIGALLIA . URBINO . GRADARA . PESARO

PRAÇA DEL 
POPOLO, EM 
ASCOLI PICENO

CAMPO DE FLORES DE AÇAFRÃO NA 
REGIÃO DO GRAN SASSO E UM MURO 
DO CASTELO DA CIDADE DE GRADARA

Regiões unidas por belos acervos históricos, 
reservas naturais, um rico leque de 
ingredientes artesanais e filhos ilustres, 
como o pintor Rafael e o compositor Rossini

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

BASÍLICA DE SANTA MARIA 
DE COLLEMAGGIO, EM 
L'AQUILA, E A ÁREA CENTRAL 
DE URBINO, COM O PALÁCIO 
DUCALE (SÉC. 15) NO ALTO

POLVANI TOURS 2524



1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Apresentação no aeroporto, assistência
no embarque e viagem para Olbia pela 
Lufthansa (via Frankfurt). Noite
em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 OLBIA
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel.
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 OLBIA
Passeio de um dia inteiro pela Costa Smeralda, 
com paradas em Porto Rotondo, Porto Cervo e Baía 
Sardinia. Almoço em restaurante especializado 
em pescados. No fim da tarde, retorno a Olbia.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 OLBIA
Saída em direção ao extremo norte da ilha da Sardegna. 
Viagem de Palau a Santa Teresa di Gallura admirando a 
estupenda paisagem formada pelo mar e o arquipélago 
de Maddalena. Continuação do passeio até Tempio 
Pausania, localidade famosa pela produção de vinho 
com a uva vermentino, e visita a uma vinícola local. 
Almoço e retorno a Olbia no fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 OLBIA | CAGLIARI
Cortando a ilha de Norte a Sul, entre montanhas 
e muito verde, viagem até Oristano. Almoço com 
degustação de bottarga e de outras especialidades 
locais. Continuação do tour até Cagliari. Jantar.

6º dia, DOMINGO 4 CAGLIARI
Visita (com guia local) pela capital da Sardegna, cidade 
cosmopolita com um movimentado porto e um núcleo 
antigo cercado por muralhas do século 12, época em 
que a ilha esteve sob o domínio da República de Pisa. 
A catedral e as torres do Elefante e de San Pancrazio 
são outros impressionantes monumentos dessa época. 
Almoço em restaurante tradicional e tarde livre.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 CAGLIARI
Saída para Barumini e visita à zona arqueológica Su Nuraxi, 
complexo formado por edificações com mais de 3 mil anos 
de história, que vieram à luz em meados do século passado. 
Em seguida, almoço numa propriedade rural com degustação 
de queijo pecorino. Retorno a Cagliari no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 CAGLIARI | ROMA
Pela manhã, traslado ao aeroporto e embarque em voo 
da Alitalia para Roma. Tarde livre. À noite, saída para jantar 
no bairro de Trastevere, com pratos e vinhos da região.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 ROMA
Saída para um passeio panorâmico (com guia local) 
pela capital do Lazio e da Itália, incluindo o Coliseu, 
o Arco de Constantino, o Foro Romano, o Circo Massimo,
o Lungotevere, a Praça de São Pedro, o Castelo Sant’Angelo
e a Villa Borghese. Almoço em restaurante especializado
em preparos com alcachofra. Tarde livre.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 ROMA
Tour para os Castelli Romani, com paradas em Castel 
Gandolfo (residência de verão dos Papas), Nemi, 
Grotaferrata e Frascati. Almoço durante o percurso e 
retorno a Roma no fim da tarde.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 ROMA
Traslado ao aeroporto à tarde e viagem para 
São Paulo pela Lufthansa (via Frankfurt). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

RUÍNAS DE SU NURAXI, EM BARUMINI

  AÉREO E TERRESTRE 412 DIAS
Viagens programadas*
9/junho a 20/junho (Tour EC 550)
22/setembro a 3/outubro (Tour EC 551)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.790 (quarto duplo)**
€ 3.280 (quarto individual)**
Olbia-Roma (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis  ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Cagliari e Roma
Ingresso: Su Nuraxi, em Barumini
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Olbia
Grand Hotel President  ✪ ✪ ✪ ✪

Cagliari
Regina Margherita  ✪ ✪ ✪ ✪

Roma
Imperiale  ✪ ✪ ✪ ✪

Algumas das 
praias mais 
bonitas da Itália, 
com mar em
tons de azul e 
verde, construções 
da civilização 
nurágica e dos 
romanos, e as 
aprazíveis cidades 
no entorno da 
capital do país

LAZIO
SARDEGNA& 

OLBIA . COSTA SMERALDA . PALAU . GALLURA . TEMPIO PAUSANIA 
ORISTANO . CAGLIARI . BARUMINI . ROMA . CASTELLI ROMANI

BOTTARGA SARDA

* SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS 
COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

ATRAÇÕES DO LAZIO: A ALCACHOFRA 
E O CASTEL GANDOLFO, USADO COMO 
RESIDÊNCIA DE VERÃO DOS PAPAS

INÍCIO DE NOITE NO RIO TIBRE,
EM ROMA, E PRAIA EM PALAU, 
NA COSTA NORTE DA SARDEGNA

POLVANI TOURS 2726



  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
7/abril a 18/abril (Tour EC 570)
6/outubro a 17/outubro (Tour EC 571)

  PREÇOS POR PESSOA 
Parte terrestre a partir de:
€ 2.840 (quarto duplo)**
€ 3.400 (quarto individual)**
Nápoles-Nápoles (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus 
de turismo
Guia: falando português e espanhol
Guia local: em Nápoles
Ingressos: Capela de San Severo, 
em Nápoles | Reggia, em Caserta | 
Cripta de São Mateus, em Salerno
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Nápoles
Santa Lucia ✪ ✪ ✪ ✪

Castelpetroso
La Fonte Dell’Astore ✪ ✪ ✪ ✪

Salerno
Hotel Plaza ✪ ✪ ✪ ✪

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência 
no embarque e viagem para Nápoles pela 
Alitalia (via Roma) ou Air France (via Paris). 
Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 NÁPOLES
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. 
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 NÁPOLES
Passeio panorâmico (com guia local) na maior e mais 
importante capital do Sul da Itália, incluindo o Teatro San 
Carlo, o Palácio Real e o Castel Nuovo. Depois, o tour a 
pé pelo Centro Histórico tem uma visita à Capela de San 
Severo. Almoço em restaurante tradicional. Tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 NÁPOLES
Traslado ao porto e saída em barco para Ischia, a maior 
ilha do Golfo de Nápoles. Tour panorâmico com uma 
linda paisagem de casas coloridas, mar transparente 
e montanhas verdes. Almoço em Lacco Ameno. 
Retorno a Nápoles no fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 NÁPOLES
Viagem para Sorrento, situada em um “terraço” esculpido 
pela natureza, que forma um maravilhoso cenário com 
o mar e o céu. Almoço em restaurante típico e tempo
livre para passear pelas animadas ruelas do Centro.
Retorno a Nápoles no fim da tarde.

6º dia, DOMINGO 4 NÁPOLES | CASTELPETROSO
Saída para Caserta e visita à Reggia, grandioso palácio real 
comparado ao de Versalhes. Já na região de Molise, parada 
em Venafro e almoço precedido de uma prova do excelente 
azeite local. Continuação da viagem até Castelpetroso. 
Jantar com pratos e vinhos da região.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 CASTELPETROSO
Passeio para a antiga cidade romana de Altilia Saepinum. 
Em seguida, visita a Campobasso, capital da região de 
Molise, com tempo livre para fazer um giro pelo Centro 
Histórico da cidade, dominado pelo Castelo Monforte. 

Almoço em restaurante típico, com degustação de 
massas. Retorno a Castelpetroso no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 CASTELPETROSO |
SALERNO
Volta à região da Campania e passeio na província de 
Avellino, com parada para almoço e visita a uma vinícola 
da região. Em seguida, continuação até Salerno.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 SALERNO
Saída para conhecer o Duomo e a magnífica cripta de São 
Mateus. Em Paestum, visita aos seus três impressionantes 
templos gregos. Almoço em restaurante típico, com 
degustação de mozzarella di bufala. Retorno a Salerno 
no fim da tarde.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 SALERNO
Passeio pela paradisíaca Costa Amalfitana, passando por 
Vietri sul Mare, cidade famosa pela cerâmica artística. Em 
Amalfi, tempo livre para visitar a catedral dedicada a Santo 
André. Depois, almoço em restaurante especializado em 
frutos do mar. Na sequência, um passeio até Ravello, com 
bela vista da estrada costeira. Retorno à cidade de Salerno 
no fim da tarde.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 SALERNO
Traslado ao aeroporto de Nápoles à tarde e viagem para 
São Paulo pela Alitalia (via Roma) ou Air France (via Paris). 
Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

LIMÕES EM VIETRI SUL MARE E 
A VISTA DA CIDADE DE AMALFI

BASÍLICA DELL'ADDOLORATA, EM 
CASTELPETROSO, E O CASTELO
ARAGONESE, NA ILHA DE ISCHIA

OLIVEIRAS EM VENAFRO

CAMPANIA&
NÁPOLES .  ISCHIA . SORRENTO . CASERTA . VENAFRO . CASTELPETROSO 
ALTILIA . CAMPOBASSO . AVELLINO . SALERNO . PAESTUM . COSTA AMALFITANA

Uma mescla de litoral e interior, com 
lindos terraços sobre o mar, mesas 
fartas de massas, pizzas e pescados 
e muita história em palácios, castelos, 
ruínas romanas e templos gregos MOLISE

RUÍNAS ROMANAS EM ALTILIA SAEPINUM

* SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS 
COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

POLVANI TOURS 2928



  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
21/abril a 2/maio (Tour EC 580)
13/outubro a 24/outubro (Tour EC 581)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.390 (quarto duplo)**
€ 2.850 (quarto individual)**
Bari-Brindisi (10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Bari, Matera e Lecce
Ingresso: Museu Arqueológico Nacional, 
em Taranto
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Bari
Palace  ✪ ✪ ✪ ✪

Matera
Palace  ✪ ✪ ✪ ✪

Lecce
Presidente  ✪ ✪ ✪ ✪

Lindos cenários litorâneos, rica culinária 
de frutos do mar, olivais a perder de 
vista, ruelas medievais e uma arquitetura 
singular, como a dos trulli e dos sassi

PUGLIA

& 
PÔR DO SOL EM MATERA E EM 
POLIGNANO A MARE: MARCADAS 
PELA INTEGRAÇÃO COM AS ROCHAS

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Bari pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 BARI
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. 
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 BARI
Passeio (com guia local) pela capital da Puglia, incluindo 
a parte antiga e a Basílica de São Nicolau. Em seguida, 
saída para Polignano a Mare, localidade construída sobre 
um complexo rochoso cortado por grutas marítimas. 
Almoço em restaurante típico e tempo livre. Retorno a Bari.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 BARI
Saída para Alberobello, com tempo livre para passear 
pelas ruelas cheias de trulli, as singulares casas brancas 
com telhados cônicos. Continuação até Martina Franca, 
famosa pelos embutidos. Almoço com degustação de 
queijos e frios. Retorno a Bari.

5º dia, SÁBADO 4 BARI | MATERA
Percorrendo uma estrada com plantações de trigo, 
viagem até Altamura, antiga cidade medieval, conhecida 
pela arte da panificação. Tempo livre para passeio pelas 
ruelas do Centro Histórico e pausa para degustar pão 
e focaccia feitos em forno a lenha. A seguir, viagem 
para Matera, na região da Basilicata, e jantar.

6º dia, DOMINGO 4 MATERA
Tour a pé (com guia local) pelo Centro Histórico de 
Matera, com suas impressionantes construções escavadas 
nas rochas, os sassi, que chegaram a servir como moradia 
para mais de 15 mil pessoas. Almoço e tarde livre.

7º dia, SEGUNDA-
FEIRA 4 MATERA | 
LECCE
Retorno à Puglia, com 
parada em Taranto 
para visita ao Museu 
Arqueológico Nacional, 
um dos mais importantes 
da Itália. Em seguida, 
saída para a região 
de Manduria, famosa 
pelo vinho primitivo. 
Almoço numa vinícola e 
continuação até Lecce.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 LECCE
Passeio a pé (com guia local) por Lecce, incluindo a Praça 
Duomo, uma das mais belas do país e endereço da catedral 
e de elegantes palácios. A seguir, saída para Gallipoli. 
Almoço com frutos do mar e tempo livre no Centro 
Histórico. Retorno a Lecce e jantar.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 LECCE
Saída para um dia inteiro de passeio pelo extremo Sul da 
Puglia, até Santa Maria de Leuca. Em seguida, pela estrada 
costeira, viagem até Otranto, caracterizada por parte das 
muralhas do Castelo Aragonês e pela imponente catedral. 
Almoço e retorno a Lecce no fim do dia.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 LECCE
Viagem para Ostuni, a “Cidade Branca”, assim chamada 
pela cor predominante em suas casas e edifícios. Tempo 
livre para conhecer o seu belo Centro Histórico. Em 
seguida, percorrendo estradas que cortam extensos 
olivais, continuação do passeio até Ceglie Messapica. 

Almoço numa antiga 
masseria, com 
degustação de azeite. 
Retorno a Lecce.

11º dia, SEXTA-
FEIRA 4 LECCE
Traslado ao aeroporto 
de Brindisi à tarde e 
viagem para São Paulo 
pela Alitalia (via Roma). 
Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4  
SÃO PAULO
Chegada e término 
de nossos serviços.

BARI . POLIGNANO A MARE . ALBEROBELLO . MARTINA FRANCA . ALTAMURA . MATERA 
TARANTO . MANDURIA . LECCE . GALLIPOLI . LEUCA . OTRANTO . OSTUNI . CEGLIE MESSAPICA

CONJUNTO DE TRULLI, 
EM ALBEROBELLO

PRAÇA DO DUOMO, EM LECCE, E LOJA 
DE PRODUTOS TÍPICOS, EM MATERA

BASILICATA

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

POLVANI TOURS 3130



  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagens programadas*
14/abril a 25/abril (Tour EC 590)
20/outubro a 31/outubro (Tour EC 591)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.930 (quarto duplo)**
€ 3.360 (quarto individual)**
Palermo-Reggio Calabria 
(10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: ônibus de turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Palermo, Siracusa e 
Reggio Calabria
Ingressos: Catedral, Palácio Real e 
Capela Palatina, em Palermo | Parque 
Arqueológico, em Siracusa | Teatro 
Grego, em Taormina | Museu Nacional, 
em Reggio Calabria
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Palermo
Piazza Borsa  ✪ ✪ ✪ ✪

Siracusa
Grand Hotel Ortigia  ✪ ✪ ✪ ✪

Reggio Calabria
Excelsior  ✪ ✪ ✪ ✪

Atrações ligadas aos gregos, romanos 
e normandos na rica e multicultural 
ilha italiana, combinadas com 
arte e belas paisagens litorâneas 
na porção continental do roteiro

SICILIA
CALABRIA

SANTA MARIA DELL'ISOLA, TROPEA

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Palermo pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 PALERMO
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Tarde 
livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 PALERMO
Passeio (com guia local) por Palermo, fundada pelos 
fenícios no século 8 a.C.. Inclui a catedral, com a tumba de 
Federico II, o Palácio Real e a Capela Palatina, exemplos da 
arte normanda. Almoço e tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 PALERMO
Saída para passeio pela costa ocidental da ilha, admirando 
o panorama da Conca d'Oro. Parada em Monreale e visita 
à catedral da cidade, famosa por seus mosaicos bizantinos 
e pelo claustro, ornado por colunas em vários estilos. Em 
seguida, viagem até Marsala, localidade que empresta o 
nome ao famoso vinho. Almoço no interior de uma vinícola 
e retorno a Palermo no fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 PALERMO | SIRACUSA
Viagem para Cefalù. Tempo livre nesta pitoresca localidade 
entre o mar e a montanha, que abriga uma bela catedral em 
estilo normando. Atravessando o interior da região, parada 
em Enna, no centro da ilha, conhecida como o Belvedere 
da Sicilia. Almoço e continuação até Siracusa. Jantar na 
pequena Ilha de Ortigia, centro histórico e comercial desta 
cidade repleta de construções barrocas.

6º dia, DOMINGO 4 SIRACUSA
Visita (com guia local) do Parque Arqueológico, com 
destaque para a Caverna do Paraíso, e o seu Ouvido de 
Dionísio, e o teatro grego. Em seguida, parada no extremo 
Sul da ilha para almoço em Marzamemi, antiga vila de 
pescadores. Retorno a Siracusa passando por plantações 
dos famosos tomates de Pachino.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 SIRACUSA
Saída para Noto, com tempo livre para conhecer suas 
igrejas em estilo barroco. Depois, continuação até Ragusa 
para visitar a antiga Ibla. Almoço durante o percurso e 
retorno a Siracusa no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 SIRACUSA | REGGIO 
CALABRIA
Passeio em Taormina, com visita ao Teatro Grego e tempo 
livre para passear pelo Corso Umberto. Continuação até 
Messina e embarque em ferryboat para a Calabria. No fim 
da tarde, chegada em Reggio Calabria. Jantar.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 REGGIO CALABRIA
Tour (com guia local) pela cidade de Reggio Calabria, 
incluindo o Museu Nacional e as suas maravilhosas 
estátuas gregas conhecidas como Bronzi di Riace. 
Em seguida, continuação do passeio pela Costa Viola, 
com paradas em Scilla e Bagnara Calabra. Almoço em 
restaurante especializado em pescados. No fim da 
tarde, retorno a Reggio Calabria.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 REGGIO CALABRIA
Saída para Tropea, rica em história e repleta de belezas 
naturais. Entre elas está a paisagem do Santuário de 
Santa Maria dell’Isola, erguido sobre um pequeno monte 
rochoso à beira-mar. Almoço e tempo livre no Centro 
Histórico. Ao fim do dia, retorno a Reggio Calabria.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 REGGIO CALABRIA
Traslado ao aeroporto à tarde e viagem para São Paulo 
pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

PALERMO . MONREALE . MARSALA . CEFALÙ . ENNA . SIRACUSA . MARZAMEMI 
NOTO . RAGUSA . TAORMINA . REGGIO CALABRIA . COSTA VIOLA . TROPEA

& 
TEATRO GREGO, EM TAORMINA

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

TÍPICOS DOCES SICILIANOS 
DE MARZIPÃ, O LITORAL
DE BAGNARA CALABRA E
A CATEDRAL DE PALERMO

3332



  HOTÉIS PREVISTOS
Milão 
Cristoforo Colombo  ✪ ✪ ✪ ✪

Veneza 
Starhotel Splendid Venice  ✪ ✪ ✪ ✪

Florença 
Roma  ✪ ✪ ✪ ✪

Perugia 
Park Hotel  ✪ ✪ ✪ ✪

Nápoles 
Grand Hotel Santa Lucia  ✪ ✪ ✪ ✪

Sorrento 
Antiche Mura  ✪ ✪ ✪ ✪

Roma 
Imperiale  ✪ ✪ ✪ ✪

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 7 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Milão, Veneza, 
Florença, Siena, Pompeia e Roma
Ingressos: Palácio Ducale, em Veneza 
| Galeria da Accademia, em Florença | 
Escavações de Pompeia | Museus do 
Vaticano (Capela Sistina) e Coliseu, 
em Roma
Seguro internacional: Assist Card 

BELL'
ITALIA

MILÃO . VERONA . VENEZA . PÁDUA 
FLORENÇA . SAN GIMIGNANO
SIENA . PERUGIA . ASSIS . NÁPOLES 
CAPRI . SORRENTO . COSTA 
AMALFITANA . POMPEIA . ROMA

Norte, centro e sul do país mediterrâneo, 
com grandes monumentos históricos, 
lindas paisagens litorâneas e os melhores 
atrativos das suas duas maiores cidades

VENEZA, ITÁLIA

As viagens a seguir incluem um tour por 

seis regiões da Itália e dois roteiros que 

unem cenários italianos e franceses aos de 

Espanha e Mônaco ou aos da Suíça. São 

programas exclusivos da Polvani, operados 

pelos nossos escritórios de Gênova e Madri. 

Isso se traduz em assistência de guias e 

motoristas acostumados a receber brasileiros, 

hospedagem em hotéis de primeira categoria, 

visitas com ingressos às principais atrações 

e uma curadoria gastronômica que propicia 

refeições em bons restaurantes típicos.

ROTEIROS DE DUAS 
SEMANAS POR GRANDES 
DESTINOS EUROPEUS

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

A GALERIA VITTORIO EMANUELE II, EM MILÃO, 
E OS FARAGLIONI DA ILHA DE CAPRI

  AÉREO E TERRESTRE 4 16 DIAS
Viagens programadas*
15/maio a 30/maio (Tour EC 220)
3/julho a 18/julho (Tour EC 222)
11/setembro a 26/setembro
(Tour EC 224)

  
  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 4.320 (quarto duplo)**
€ 5.960 (quarto individual)**
Milão-Roma (14 dias/13 noites)
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1º dia, SEXTA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Milão pela LATAM, Alitalia (via Roma) ou Air 
France (via Paris). Noite em voo.

2º dia, SÁBADO 4 MILÃO
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Tarde 
livre. Jantar.

3º dia, DOMINGO 4 MILÃO
Visita panorâmica (com guia local) do principal centro 
econômico e industrial da Itália, uma moderna cidade com 
maravilhosos monumentos e elegantes lojas. O tour inclui 
o Duomo, símbolo da cidade com mais de 3.400 estátuas, 
o Teatro alla Scala, o mais famoso dos teatros italianos, a 
Galeria Vittorio Emanuele II, tradicional ponto de encontro dos 
milaneses, e o Castelo Sforzesco, do século 15. Tarde livre.

4º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 MILÃO | VENEZA
Viagem pela fértil planície do Rio Pó (importante zona de 
produção agrícola) até Verona. Tempo livre para passear pelo 
Centro Histórico da cidade, cenário do romance Romeu e 
Julieta. Continuação da viagem até Veneza. Jantar.

5º dia, TERÇA-FEIRA 4 VENEZA
Visita a pé (com guia local) pelo Centro Histórico de Veneza, 
uma cidade mágica construída sobre um arquipélago de 
pequenas ilhas. O tour inclui a Praça São Marcos, símbolo 
e centro da vida pública, a Basílica de São Marcos, com 
seus maravilhosos mosaicos, o Palácio Ducale, moradia dos 
Doges, a Ponte dos Suspiros, que liga o palácio e as prisões 
construídas no século 15, e a Riva degli Schiavoni, uma área de 
passeio próxima, à beira do Grande Canal. Tarde livre.

6º dia, QUARTA-FEIRA 4 VENEZA | FLORENÇA
Saída para Pádua e tempo livre para admirar a Basílica de Santo 
Antônio, um dos santuários mais famosos da Itália. Construído 
no século 13, ele é caracterizado pelas cúpulas em estilo 
bizantino. Continuação da viagem até Florença. Jantar em um 
restaurante nos arredores da cidade.

13º dia, QUARTA-FEIRA 4 ROMA
Pela manhã, visita (com guia local) da capital do Lazio e da 
Itália, a “Cidade Eterna”, berço da civilização e da cultura 
ocidental, coração do catolicismo, com seus quase 3 mil anos 
de vida e o aspecto de uma grande e moderna metrópole. 
O passeio por este cartão-postal do mundo, edificado em 
meio a sete colinas e cortado pelo mítico Rio Tibre (Tevere, 
em italiano), inclui o Fórum Romano, o Coliseu – o famoso 
Anfiteatro Flavio, inaugurado pelo Imperador Tito no ano 80 
d.C. e dimensionado para receber 75 mil pessoas –, o Arco de 
Constantino, a Praça Venezia, centro geográfico da cidade, 
a Basílica Papal de São Paulo Fuori le Mura, a Basílica de São 
Pedro in Vincoli, com a estátua de Moisés esculpida por 
Michelangelo, e a Via Veneto, imortalizada pelo filme La Dolce 
Vita, de Fellini. Tarde livre.

14º dia, QUINTA-FEIRA 4 ROMA
Visita (com guia local) aos Museus Vaticanos, com suas 
enormes coleções de obras de arte, e à Capela Sistina, sede 
dos conclaves para as eleições dos Papas e de uma das obras-

primas de Michelangelo, 
O Juízo Final. O programa 
ainda inclui a Praça e a 
Basílica de São Pedro – 
construída entre 1506 e 
1626. Tarde livre. 
À noite, saída para jantar 
em restaurante típico.

15º dia, SEXTA-FEIRA 
4 ROMA
Manhã livre. Traslado ao 
aeroporto à tarde e viagem 
para São Paulo pela Alitalia, 
Air France (via Paris) ou 
LATAM (via Milão). 
Noite em voo.

16º dia, SÁBADO 4 
SÃO PAULO 
Chegada e término de 
nossos serviços. 

7º dia, QUINTA-FEIRA 4 FLORENÇA
Visita (com guia local) da cidade. Berço da renovação artística 
e cultural conhecida como “Renascimento”, Florença abriga 
um extraordinário patrimônio de monumentos e coleções 
de arte. O passeio inclui a Piazzale Michelangelo, de onde se 
pode admirar um inesquecível panorama local, a Catedral 
de Santa Maria del Fiore, com a cúpula de Brunelleschi, o 
Campanário, obra do grande mestre Giotto, o Batistério, com 
as célebres portas de bronze, a Praça della Signoria, dominada 
pelo imponente Palácio Vecchio, a Basílica de Santa Croce, 
com tumbas de grandes personagens do país, e a Galeria da 
Accademia, onde está o famoso Davi, de Michelangelo. Tarde 
livre. Passeio opcional para Pisa.

8º dia, SEXTA-FEIRA 4 FLORENÇA | PERUGIA
Saída para San Gimignano, com as suas 15 belas torres, 
remanescentes das 72 existentes na época medieval. Tempo 
livre para passear pelas ruelas desta pitoresca localidade. 
Continuação até Siena, com seu Centro Histórico muito bem 
conservado. Visita da cidade (com guia local), incluindo a 
Praça del Campo, obra-prima da arquitetura medieval e sede 
do Palio, uma tradicional prova equestre, o Palácio Público, a 
Torre del Mangia, com seus 102 metros de altura, e a catedral, 
importante exemplo da arquitetura românica-gótica italiana. 
Margeando o Lago Trasimeno, viagem até Perugia.

9º dia, SÁBADO 4 PERUGIA | NÁPOLES
Passeio a pé pelo Centro Histórico desta cidade de origem 
etrusca, que conserva importantes monumentos da época 

medieval e do Renascimento, com destaque para a Praça 
IV Novembre, considerada uma das mais belas da Itália. Em 
seguida, saída para a vizinha Assis e visita à Basílica de São 
Francisco, observando as pinturas que representam a vida do 
santo – obras dos geniais Giotto e Cimabue. Depois, viagem 
para o Sul da Itália e chegada a Nápoles, com posterior visita 
panorâmica à capital da Campania. Jantar.

10º dia, DOMINGO 4 NÁPOLES | SORRENTO
Traslado ao porto para embarque à Capri, uma ilha de sonho, 
com clima temperado e mar intensamente azul. Desembarque 
na Marina Grande e visita à famosa Gruta Azul, se as condições 
do mar permitirem. Tempo livre para passear pelas ruelas da 
cidade. À tarde, viagem em barco para Sorrento, situada numa 
espécie de terraço esculpido pela natureza, que compõe um 
belíssimo cenário com o mar e o céu. Jantar.

11º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 SORRENTO
Saída para um dia inteiro de excursão pela Costa Amalfitana, 
famoso itinerário turístico de uma beleza deslumbrante, que 
inclui vistas panorâmicas das localidades de Positano e Praiano. 
Passeio pela cidade de Amalfi, a mais antiga das Repúblicas 
Marítimas Italianas, e visita a sua lindíssima catedral. Depois, 
retorno a Sorrento.

12º dia, TERÇA-FEIRA 4 SORRENTO | ROMA
Viagem para Pompeia, antiga cidade romana sepultada no ano 
79 d.C. pelas cinzas e lavas de uma erupção do Vesúvio. Visita 
às escavações (com guia local) e, na sequência, saída para a 
cidade de Roma. Jantar.

CASTEL 
NUOVO, EM 
NÁPOLES

A FONTE E O PALÁCIO NA PRAÇA IV NOVEMBRE, EM PERUGIA,
E A VISTA FABULOSA DE POSITANO, NA COSTA AMALFITANA

A PRAÇA PRATO DELLA VALLE, EM PÁDUA,
E UMA CHARMOSA RUELA DE SORRENTO
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MADRI . TOLEDO . ZARAGOZA . BARCELONA . PERPIGNAN . AVIGNON . NICE
SAINT-PAUL-DE-VENCE . MONTE CARLO . PISA . FLORENÇA . ASSIS . ROMA

  AÉREO E TERRESTRE 4 16 DIAS
Viagens programadas*
4/maio a 19/maio (Tour EC 601)
20/julho a 4/agosto (Tour EC 603)
7/setembro a 22/setembro
(Tour EC 605)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 4.600 (quarto duplo)**
€ 6.200 (quarto individual)**
Madri-Roma (14 dias/13 noites)

  HOTÉIS PREVISTOS
Madri 
Emperador  ✪ ✪ ✪ ✪

Barcelona 
NH Esperia Presidente  ✪ ✪ ✪ ✪

Avignon 
Mercure Pont d'Avignon  ✪ ✪ ✪ ✪

Nice 
Mercure Nice Promenade des Anglais  
✪ ✪ ✪ ✪

Florença 
Roma  ✪ ✪ ✪ ✪

Roma 
Imperiale  ✪ ✪ ✪ ✪

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas 
Alimentação: 5 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Madri, Toledo, 
Zaragoza, Barcelona, Avignon e Roma
Ingressos: Museu do Prado, em Madri 
| Igreja de São Tomé, em Toledo | 
Sagrada Família, em Barcelona | Galeria 
da Accademia, em Florença | Museus 
do Vaticano (Capela Sistina) e Coliseu, 
em Roma
Seguro internacional: Assist Card

  

Uma mescla de atrações culturais com traços romanos, 
árabes, judaicos e catalães em três países e um principado, 
todos repletos de arte, religiosidade e cenários deslumbrantes

LATINEUROPEU 1º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Madri pela Iberia, LATAM, Alitalia (via Roma) ou 
Air France (via Paris). Noite em voo.

2º dia, TERÇA-FEIRA 4 MADRI
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Os 
quartos estarão à disposição a partir das 15h. Restante do 
dia livre. Jantar.

3º dia, QUARTA-FEIRA 4 MADRI 
Pela manhã, visita (com guia local) da capital da 
Espanha, cidade de aspecto grandioso, muito animada e 
moderna, com amplas avenidas e interessantes contrastes 
arquitetônicos. O tour inclui o Museu do Prado, uma 
das mais importantes pinacotecas do mundo, a Praça do 
Oriente, a Praça de Espanha, com o monumento a Miguel de 
Cervantes, a Gran Via, a Porta de Alcalá, construída em 1778 
pelo Rei Carlos III, o Parque do Retiro, principal área verde 
da cidade, as fontes de Cibeles e Netuno, símbolos de Madri, 
a Porta do Sol, a mais animada das praças madrilenhas, e 
a Cidade Universitária. À tarde, excursão ao complexo do 
Escorial (1563/1584), com visitas ao mosteiro e ao Panteão 
dos Reis da Espanha. Na sequência, saída para o Vale dos 
Caídos, onde é possível apreciar a abadia beneditina, que 
impressiona pela sua grandeza e austeridade.

4º dia, QUINTA-FEIRA 4 MADRI
Pela manhã, visita (com guia local) à histórica Toledo, a 
“Cidade das Três Culturas” (cristã, hebraica e muçulmana), 
declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Ela mantém 
o seu centro medieval construído no estilo característico 
“Mudéjar”, uma mescla de elementos românicos e 
muçulmanos. O passeio inclui a catedral, cuja forma 
imponente destaca-se do resto da cidade, a Igreja de Santo 

Tomé, onde é preservada 
uma famosa pintura 
do artista El Greco, 
O Enterro do Conde 
de Orgaz (1587), e a 
Sinagoga de Santa Maria 
La Blanca – construída 
no século 12, convertida 
em igreja no século 15 e, 
hoje, transformada em 
museu. Retorno a Madri
e tarde livre.

5º dia,  SEXTA-FEIRA 4 MADRI | BARCELONA 
Partida para Zaragoza. Na capital de Aragão, banhada pelas 
águas do Rio Ebro, visita panorâmica com guia local. O 
passeio inclui a Praça do Pilar, endereço da basílica que 
se transformou em um símbolo de Zaragoza, o edifício da 
antiga Bolsa de Mercadorias (La Lonja), sede de inúmeras 
exposições, e a Catedral do Salvador, geralmente chamada 
de La Seo. Almoço e viagem para Barcelona.

6º dia, SÁBADO 4 BARCELONA
Pela manhã, visita panorâmica (com guia local) de 
Barcelona, primeiro porto comercial da Espanha. O passeio 
inclui a Praça da Catalunha, com suas lojas, a famosa La 
Rambla, a catedral, situada no ponto mais alto da cidade, o 
Bairro Gótico, o Palácio da Generalitat, símbolo da identidade 
política dos catalães, e o formidável templo católico Sagrada 
Família, desenhado por Gaudí. Tarde livre.

7º dia, DOMINGO 4 BARCELONA | AVIGNON
Saída para Perpignan, uma cidade francesa que mantém 
viva a cultura e o idioma catalão. Almoço em restaurante 
tradicional e continuação até Avignon.

8º dia, SEGUNDA-
FEIRA 4 AVIGNON | NICE
Visita panorâmica (com 
guia local) da capital do 
Cristianismo no século 14. 
O passeio inclui o Palácio 
dos Papas, a Catedral de 
Notre-Dame des Doms e a 
famosa Ponte de Avignon 
(Pont Saint-Bénézet). 
Percorrendo a Provença, 
uma das regiões mais 
encantadoras e autênticas 
da França, viagem para 
Nice, cidade cosmopolita 
da Costa Azul.

CASSINO DE
MONTE CARLO, 
EM MÔNACO

BASÍLICA DE NOSSA SENHORA
DO PILAR, EM ZARAGOZA, ÀS 
MARGENS DO RIO EBRO

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

DETALHE DA SAGRADA FAMÍLIA E A FACHADA DA 
CATEDRAL, AMBAS EM BARCELONA. ABAIXO, A 
PONTE SAINT-BÉNÉZET, NA CIDADE DE AVIGNON
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9º dia, TERÇA-FEIRA 4 NICE
Excursão à graciosa localidade de Saint-Paul-de-Vence, 
que conserva belas construções medievais e abriga muitas 
galerias de arte. Em seguida, saída para Monte Carlo, centro 
turístico de renome internacional, ponto de encontro da 
alta sociedade europeia e mundial, residência de atores 
e esportistas famosos. Tempo livre para visitar o célebre 
Cassino. No fim da tarde, retorno a Nice.

10º dia, QUARTA-FEIRA 4 NICE | FLORENÇA 
Atravessando a fronteira com a Itália e a região da Liguria, 
viagem até Pisa, na Toscana. Tempo livre para admirar 
a Praça dei Miracoli e a famosa torre inclinada, uma das 
atrações turísticas mais visitadas do país. Em seguida, saída 
para Florença. Jantar.

11º dia, QUINTA-FEIRA 4 FLORENÇA
Visita (com guia local) da cidade. Berço da renovação 
artística e cultural conhecida como “Renascimento”, 
Florença abriga um extraordinário patrimônio de 
monumentos e coleções de arte. O passeio inclui a Piazzale 

Michelangelo, de onde se pode admirar 
um inesquecível panorama local, a Catedral 
de Santa Maria del Fiore, com a cúpula de 
Brunelleschi, o Campanário, obra do grande 
mestre Giotto, o Batistério, com as célebres 
portas de bronze – entre elas, a Porta do 
Paraíso –, a Praça della Signoria, dominada 

pelo imponente Palácio Vecchio, a Basílica de Santa Croce, 
com tumbas de grandes personagens da história do país, e 
a Galeria da Accademia, onde está o famoso Davi, esculpido 
por Michelangelo. Tarde livre.

12º dia, SEXTA-FEIRA 4 FLORENÇA | ROMA
Pela manhã, percorrendo o belo interior da Toscana, viagem 
até Assis, na região da Umbria. Visita à Basílica de São 
Francisco, observando as pinturas que representam a vida do 
santo – obras dos geniais Giotto e Cimabue. Continuação do 
passeio até Roma, a capital da Itália. Jantar.

13º dia, SÁBADO 4 ROMA
Pela manhã, visita (com guia local) da capital do Lazio 
e da Itália, a “Cidade Eterna”, berço da civilização e da 
cultura ocidental, coração do catolicismo, com seus quase 
3 mil anos de vida e o aspecto de uma grande e moderna 
metrópole. O passeio por este cartão-postal do mundo, 
edificado em meio a sete colinas e cortado pelo mítico Rio 
Tibre (Tevere, em italiano), inclui os Museus Vaticanos, com 
suas enormes coleções de obras de arte, e a Capela Sistina, 
sede dos conclaves para as eleições dos Papas e de uma das 
obras-primas de Michelangelo, O Juízo Final. O programa 
ainda inclui a Praça e a Basílica de São Pedro – construída 
entre 1506 e 1626. Tarde livre.

14º dia, DOMINGO 4 ROMA
Saída para visita (com guia  local) da cidade, incluindo 
o Fórum Romano, o Coliseu – o famoso Anfiteatro 
Flavio, inaugurado pelo Imperador Tito no ano 80 d.C. e 
dimensionado para 75 mil pessoas –, o Arco de Constantino, 
a Praça Venezia, centro geográfico da cidade, a Basílica Papal 
de São Paulo Fuori le Mura, a Basílica de São Pedro in Vincoli, 
com a estátua de Moisés esculpida por Michelangelo, e a 
Via Veneto, imortalizada pelo filme La Dolce Vita, de Fellini. 
O passeio termina com a Bênção do Papa na Praça de São 
Pedro (caso seja realizada). O resto do dia é livre.

15º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 ROMA
Manhã livre. Traslado ao aeroporto à tarde e viagem para São 
Paulo pela Alitalia, Iberia (via Madri), LATAM (via Frankfurt 
ou Milão) ou Air France (via Paris). Noite em voo.

16º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

CORAÇÃO DA

ROMA . ASSIS . FLORENÇA . VENEZA . COMO
LUCERNA . BERNA . DIJON . PARIS . VERSALHES

Cidades que são museus a céu aberto, 
o charme de dois destinos suíços e um 
dos palácios mais suntuosos do mundo EUROPA

PONTE DA CAPELA E CASARIO, EM LUCERNA, 
E O RELÓGIO ASTRONÔMICO DE BERNA

  AÉREO E TERRESTRE 4 15 DIAS
Viagens programadas*
14/maio a 28/maio (Tour EC 6101)
30/julho a 13/agosto (Tour EC 6103)
17/setembro a 1/outubro
(Tour EC 6105)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 4.390 (quarto duplo)**
€ 5.930 (quarto individual)**
Roma-Paris (13 dias/12 noites)

  HOTÉIS PREVISTOS
Roma 
Imperiale  ✪ ✪ ✪ ✪

Florença 
Roma  ✪ ✪ ✪ ✪

Veneza 
Starhotel Splendid Venice  ✪ ✪ ✪ ✪

Lucerna 
Radisson Blue Lucerna  ✪ ✪ ✪ ✪

Dijon 
Mercure Dijon Centre Clemenceau
✪ ✪ ✪ ✪

Paris 
Mercure Paris Opera Louvre  ✪ ✪ ✪ ✪

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 4 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Roma, Florença, 
Veneza, Lucerna, Berna, Dijon, Paris 
e Versalhes
Ingressos: Museus do Vaticano 
(Capela Sistina) e Coliseu, em Roma 
| Galeria da Accademia, em Florença | 
Palácio Ducale, em Veneza | Museu do 
Louvre, em Paris | Palácio de Versalhes
Seguro internacional: Assist Card

FONTE E PRAÇA DE CIBELES, EM 
MADRI, E UMA RUA MEDIEVAL DA 
CIDADE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE

A CATEDRAL E A TORRE DE PISA

*   SAÍDAS SUJEITAS À FORMAÇÃO DE GRUPOS
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.
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1º dia, QUINTA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Roma pela Alitalia, Air France (via Paris) ou 
Iberia (via Madri). Noite em voo.

2º dia, SEXTA-FEIRA 4 ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Os 
quartos estarão à disposição a partir das 14h. Restante do 
tempo livre. Jantar.

3º dia, SÁBADO 4 ROMA
Pela manhã, visita (com guia local) da capital do Lazio 
e da Itália, a “Cidade Eterna”, berço da civilização e da 
cultura ocidental, coração do catolicismo, com seus quase 
3 mil anos de vida e o aspecto de uma grande e moderna 
metrópole. O passeio por este cartão-postal do mundo, 
edificado em meio a sete colinas e cortado pelo mítico Rio 
Tibre (Tevere, em italiano), inclui os Museus Vaticanos, com 
suas enormes coleções de obras de arte, e a Capela Sistina, 
sede dos conclaves para as eleições dos Papas e de uma das 
obras-primas de Michelangelo, O Juízo Final. O programa 
ainda inclui a Praça e a Basílica de São Pedro – construída 
entre 1506 e 1626. Tarde livre.

4º dia, DOMINGO 4 ROMA
Saída para visita (com guia  local) da cidade, incluindo 
o Fórum Romano, o Coliseu – o famoso Anfiteatro 
Flavio, inaugurado pelo Imperador Tito no ano 80 d.C. e 
dimensionado para 75 mil pessoas –, o Arco de Constantino, 
a Praça Venezia, centro geográfico da cidade, a Basílica Papal 
de São Paulo Fuori le Mura, a Basílica de São Pedro in Vincoli, 
com a estátua de Moisés esculpida por Michelangelo, e a 
Via Veneto, imortalizada pelo filme La Dolce Vita, de Fellini. 
O passeio termina com a Bênção do Papa na Praça de São 
Pedro (caso seja realizada). O resto do dia é livre.

9º dia, SEXTA-FEIRA 4 LUCERNA
Pela manhã, visita panorâmica da cidade 
(com guia local), situada às margens 
do Lago dos Quatro Cantões e centro 
turístico de fama internacional. O passeio 
inclui a Kapellplatz, uma das praças mais 
características de Lucerna – que deve seu 
nome à presença da Capela de São Pedro –, 
a Kapellbrücke (Ponte da Capela), uma ponte 
pedonal coberta de madeira construída em 1365 e 
símbolo da cidade. Em seguida, excursão ao Monte 
Pilatus para admirar a maravilhosa paisagem do alto, 
com trajeto feito por meio de trem, numa estrada de 
ferro de trilho dentado (cremalheira). Tarde livre 
para passeios independentes.

10º dia, SÁBADO 4 LUCERNA | DIJON
Pela manhã, saída para Berna, capital da Suíça e 
cidade que conserva um magnífico Centro Histórico 
medieval. A visita panorâmica (com guia local) inclui 
a Zeitglockenturm, a antiga torre do relógio – erguida 
em 1220 como entrada principal das antigas muralhas 
e um verdadeiro símbolo da cidade –, a catedral, 
construção gótica tardia (século 15) destacada no 
cenário pela imponente torre, a Kirchenfeldbrücke, 
ponte monumental que atravessa o Rio Aare, ligando a 
cidade velha à Helvetiaplatz, centro cultural da cidade, e a 
Rathaus (Prefeitura), em esplêndido estilo gótico tardio. 
Continuação da viagem até Dijon, capital da Borgonha, 
uma das principais regiões vinícolas da França.

11º dia, DOMINGO 4 DIJON | PARIS
Pela manhã, visita panorâmica da cidade (com guia local), 
incluindo o Palácio dos Duques – esplêndido complexo de 
edifícios cuja construção durou quase 400 anos –, e a Igreja 

5º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 ROMA | FLORENÇA
Pela manhã, percorrendo o belo interior da Toscana, viagem 
até Assis, cidade no coração da Umbria. Visita à Basílica de 
São Francisco, observando as pinturas que representam a 
vida do santo – obras dos geniais Giotto e Cimabue. Almoço e 
continuação do passeio até Florença.

6º dia, TERÇA-FEIRA 4 FLORENÇA
Visita (com guia local) da cidade. Berço da renovação 
artística e cultural conhecida como “Renascimento”, 
Florença abriga um extraordinário patrimônio de 
monumentos e coleções de arte. O passeio inclui a 
Piazzale Michelangelo, de onde se pode admirar um 
inesquecível panorama local, a Catedral de Santa Maria 
del Fiore, com a cúpula construída por Brunelleschi, o 
Campanário, obra do grande mestre Giotto, o Batistério, 
com as célebres portas de bronze – entre elas, a Porta 
do Paraíso –, a Praça della Signoria, dominada pelo 
imponente Palácio Vecchio – um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais da Itália –, a Basílica de 
Santa Croce, com tumbas de grandes personagens da 
história do país, e a Galeria da Accademia, onde está o 
famoso Davi, esculpido por Michelangelo. Tarde livre.

7º dia, QUARTA-FEIRA 4 FLORENÇA | VENEZA
Pela manhã, saída para Veneza, capital da região do 
Veneto. No período da tarde, visita a pé (com guia 
local) pelo Centro Histórico de Veneza, cidade única 
no mundo, construída por refugiados de invasões 
bárbaras sobre um arquipélago de 118 pequenas ilhas, 
ligadas por mais de 400 pontes e 100 canais. O passeio 
inclui a Praça São Marcos, símbolo e centro da vida 
pública local, a Basílica de São Marcos, que tem estilo 
arquitetônico bizantino e um maravilhoso conjunto de 
mosaicos, o Palácio Ducale, moradia dos Doges, e a 

Ponte dos Suspiros, 
que liga o Palácio e as 
“Prigioni Nuove”, prisões 
construídas no século 15.

8º dia, QUINTA-FEIRA 
4 VENEZA | LUCERNA
Saída matinal para Como, 
situada às margens do 
lago de mesmo nome e 
destino de um turismo 
refinado, com seus hotéis 
e vilas de luxo. Parada para 
almoço e, em seguida, 
continuação até Lucerna, 
cidade do outro lado da 
fronteira, na Suíça.

de Notre-Dame (século 13), que guarda uma estátua de 
Nossa Senhora da Boa Esperança, obra conhecida como a 
“Virgem Negra”. Em seguida, viagem até Paris.

12º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 PARIS
Pela manhã, saída para visita (com guia local) da “Ville 
Lumière” (Cidade Luz), apreciando o patrimônio 
arquitetônico, atravessando os principais bairros e 
as grandes praças e avenidas, passando pelos pontos 
emblemáticos de Paris. Entre eles, estão a Île de la Cité, 
em meio ao Rio Sena, que abriga a famosa Catedral de 
Notre-Dame e o Palais de la Cité, atual Palácio da Justiça, 
o Hôtel de Ville, sede da Prefeitura, a Avenida Champs-
Élysées, a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Tarde livre.

13º dia, TERÇA-FEIRA 4 PARIS 
No período da manhã, excursão (com guia local) ao 
Palácio de Versalhes, erguido pelo Rei Luís XIV (o 
“Rei Sol”) no século 17 e centro do poder do Antigo 
Regime francês. O seu ambiente mais famoso, a Galeria 
dos Espelhos, era iluminado com mais de 2 mil velas 
e abrigava suntuosas recepções do rei e de sua corte. 
Tarde livre. Jantar em um restaurante típico.

14º dia,  QUARTA-FEIRA 4 PARIS
Manhã livre com quarto à disposição até as 12h. No 
horário combinado, traslado ao aeroporto e embarque 
em voo para São Paulo pela Air France, Alitalia (via 
Roma) ou Iberia (via Madri). Noite em voo.

15º dia, QUINTA-FEIRA 4 SÃO PAULO 
Chegada e término de nossos serviços.

A CAPELA SISTINA, NO VATICANO, 
E A TORRE EIFFEL VISTA DA 
PONTE ALEXANDRE III, EM PARIS

LAGO DE COMOPALÁCIO DOS DUQUES, EM DIJON, ESTÁTUAS NA PRAÇA 
DELLA SIGNORIA, EM FLORENÇA, E O PALÁCIO DE VERSALHES
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LISBOA . SINTRA . ÓBIDOS . ALCOBAÇA . NAZARÉ . BATALHA 
FÁTIMA . COIMBRA . AVEIRO . PORTO . GUIMARÃES . BRAGA
SANTIAGO DE COMPOSTELA . AMARANTE . VILA REAL
LAMEGO . URGEIRIÇA . BUSSACO . TOMAR . LISBOA

BORDEAUX . SAINT-ÉMILION . BIARRITZ . BAYONNE . SAINT-JEAN-
DE-LUZ . SAN SEBASTIÁN . BILBAO . LOGROÑO . SAN SEBASTIÁN

SAÍDAS às quintas, até 10 de dezembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS aos sábados, até 26 de dezembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS às quintas, de 14 de maio até 10 de setembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

9 dias / 8 noites 9 dias / 8 noites

10 dias / 9 noites

  Quarto duplo Quarto individual
  € 1.090 € 1.415

  Quarto duplo Quarto individual
  € 1.425 € 1.890

  Quarto duplo Quarto individual
  € 2.515 € 3.775

ANDALUZIA E COSTA 
MEDITERRÂNEA

LISBOA E NORTE 
DE PORTUGAL

FRANÇA E 
PAÍS BASCO

MADRI . SEVILHA . CÓRDOBA . MARBELLA . GRANADA  
VALÊNCIA . BARCELONA . ZARAGOZA . MADRI

AMSTERDÃ . ANTUÉRPIA . BRUGES . GANTE . BRUXELAS . PARIS

SAÍDAS aos domingos, de 10 de maio até 27 de setembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

  Quarto duplo Quarto individual
  € 2.095 € 2.735

10 dias / 9 noites

PAÍSES BAIXOS, 
BÉLGICA E PARIS

O MUNDO

CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN, NA ALEMANHA

PORTO

SAINT-ÉMILION

SEVILHA

BRUXELAS

EXPLORE

Belezas naturais, arte, cultura e tradições em 

tours com o que existe de mais atrativo num 

grupo de 20 países da Europa, do Oriente 

Médio, do Norte da África e da América do 

Sul. Além dos programas realizados pela 

Polvani, oferecemos itinerários executados 

por operadoras locais de confiança. No nosso 

site, você encontra essas e outras sugestões de 

viagens com ótimos destinos internacionais.

ROTEIROS POR DESTINOS 
ESPECIAIS EM QUATRO 
CONTINENTES
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VIENA . BUDAPESTE . BRATISLAVA . PRAGA

MARRAKECH . CASABLANCA . RABAT 
TÂNGER . FEZ . ERFOUD . OUARZAZATE

DUBAI . ABU DHABI

AMÃ . MAR MORTO . PETRA . AL BEIDHA . JERUSALÉM 
NAZARÉ . JERICÓ . TABGHA . HAIFA . TEL AVIV

SAÍDAS às quintas, até 15 de outubro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS aos domingos, até 18 de outubro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS às sextas, até 2 de outubro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS às quintas, até 29 de outubro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS às terças, de 27 de outubro a 9 de março.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS aos domingos, até 20 de dezembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

SAÍDAS às terças, até 8 de dezembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

9 dias / 8 noites

7 dias / 6 noites

8 dias / 7 noites

10 dias / 9 noites

7 dias / 6 noites

12 dias / 11 noites

7 dias / 6 noites

  Quarto duplo Quarto individual
  € 1.050 € 1.385

  Quarto duplo Quarto individual
  € 1.200 € 1.680

  Quarto duplo Quarto individual
  US$ 2.170 US$ 3.200

  Quarto duplo Quarto individual
  US$ 830 US$ 1.430

  Quarto duplo Quarto individual
  € 1.265 € 1.855

  Quarto duplo Quarto individual
  US$ 960 US$ 1.290

  Quarto duplo Quarto individual
  US$ 1.230 US$ 1.830

FRANKFURT . HEIDELBERG . FLORESTA NEGRA . TITISEE-
NEUSTADT LINDAU . KEMPTEN . NEUSCHWANSTEIN . WIESKIRCHE 
OBERAMMERGAU . LINDERHOF . ABADIA DE ETTAL . INNSBRUCK 
MUNIQUE . ROTHENBURG OB DER TAUBER . FRANKFURT

ZAGREB . PLITVICE . ZADAR . PAKOVO SELO
TROGIR . SPLIT . KORCULA . STON . DUBROVNIK

ALEMANHA
ROMÂNTICA MARROCOS

JORDÂNIA
E ISRAEL

CROÁCIA
CAPITAIS 
IMPERIAIS EMIRADOS ÁRABES ARGENTINA

COPENHAGUE . CRUZEIRO DFDS SEAWAYS . OSLO 
GEILO . BERGEN . SOGN OG FJORDANE . BALESTRAND 
OSLO . BORGUND . KARLSTAD . ESTOCOLMO

SAÍDAS às terças, até 8 de setembro.
PREÇOS POR PESSOA (somente parte terrestre) a partir de:

11 dias / 10 noites

  Quarto duplo Quarto individual
  € 2.200 € 3.040

LENDAS 
ESCANDINAVAS SOGN OG FJORDANE MARRAKECH

PRAGA DUBAI

ROTHENBURG OB DER TAUBER PETRA

DUBROVNIK MENDOZA

MENDOZA . BUENOS AIRES

POLVANI TOURS 4746



NAVIO EM VALETA, CAPITAL DE MALTA

Para mais informações:

www.polvani.com.br

Navegar é preciso, sugere o poema do 

português Fernando Pessoa. E nós fazemos 

de tudo para você cruzar mares e rios ao 

redor do planeta com muito conforto 

e segurança. Temos itinerários com opções 

de saídas em todas as estações do ano. 

São navios das melhores companhias 

de navegação do mundo, com roteiros pelo 

Brasil e por países das Américas, da Europa, 

Ásia e Oceania. No Velho Continente, além 

das viagens pelo Mediterrâneo, Oceano 

Atlântico e Mar do Norte, há rotas fluviais 

por Alemanha, Áustria, Eslovênia, Hungria, 

Países Baixos, República Tcheca e Suíça. 

Basta acessar nosso site, escolher o rumo 

e entrar em contato conosco para 

levantar as velas dos seus sonhos.

VIAGENS FLUVIAIS 
E MARÍTIMAS 
EM QUALQUER 
ÉPOCA DO ANO

CRUZEIROS
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TARIFAS PUBLICADAS
Os preços publicados neste catálogo não incluem 
passagens aéreas e são baseados em tarifas fornecidas 
pelos diversos hotéis e prestadores de serviços. Eles 
estarão sujeitos a eventuais modificações, que serão 
comunicadas aos clientes antes da confirmação total
da reserva solicitada.

ORÇAMENTOS
Para a elaboração de orçamento de viagem 
personalizada, será cobrada uma taxa equivalente 
a 100 euros, a título de prestação de serviço.

RESERVAS E PAGAMENTOS
As reservas devem ser solicitadas por escrito, via e-mail. 
No ato da inscrição ou da aceitação do orçamento, é 
necessário um sinal de 25% (são descontados os 100 
euros de antecipação no caso de viagem personalizada). 
O sinal será abatido do pagamento final. Na confirmação 
do tour ou de todos os serviços solicitados, e, no 
máximo, 20 dias anteS da viagem, deverá ser efetuado 
o pagamento do saldo restante.
Os pagamentos deverão ser realizados em reais, com os 
valores em euros (€) ou dólares (US$) convertidos pela 
taxa de venda do câmbio turismo do dia*, das 11h30 às 
14h30, por meio de depósito ou remessa bancária para:

VIAGGI SPECIALI VIAGENS E TURISMO LTDA 
CNPJ 04.865.835/0001-65 . Banco Santander (033) 
Agência 3409 . Avenida Paulista . C/C 13002236-7

O saldo da parte terrestre (apenas dos programas em 
grupo) também poderá ser pago em três parcelas sem juros 
(valores em reais, fixados pelo câmbio do dia do pagamento) 
exclusivamente com os cartões Mastercard ou Visa.

* A taxa de conversão (como simples referência) da data de 
impressão deste catálogo é: € 1 = R$ 4,60 | 1 US$ = R$ 4,15.
Valores da parte terrestre deverão ser acrescidos de 
8,96%, referentes aos impostos sobre remessas ao 
exterior (IRRF e IOF).

CANCELAMENTOS E REEMBOLSOS
Todas as reservas confirmadas e sinalizadas estarão sujeitas à 
cobrança de uma multa de 10% sobre o valor total da parte 
terrestre em caso de cancelamento da viagem a menos de 30 
dias da data de saída do Brasil.
Em caso de cancelamento de 20 a 11 dias antes da data de 
embarque, a multa será de 25%. A menos de 10 dias, a multa 
por cancelamento está fixada em 50%.
Nos programas em que estão previstos cruzeiros marítimos ou 
fluviais, prevalecem as condições específicas das empresas de 
navegação, que serão informadas no ato da inscrição.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VIAGEM
Na solicitação da reserva, o cliente deverá preencher 
um formulário com os seus dados e aderir ao Contrato 
de Aquisição de Viagem, no qual constam as condições 
contratuais detalhadas e responsabilidades de ambas as partes. 
Ele estará à disposição na agência de viagens ou na sede da 
Polvani Tours e poderá ser verificado em www.polvani.com.br.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

PUBLICADO POR VIAGGI SPECIALI 
– VIAGENS E TURISMO LTDA., 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
NO BRASIL DE POLVANI TOURS 
(GÊNOVA – ITÁLIA), EM JANEIRO 
DE 2020. ESTE CATÁLOGO 
SUBSTITUI E CANCELA 
PUBLICAÇÕES ANTERIORES.

RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, 10º ANDAR 
ITAIM BIBI  |  CEP 04532-001 
SÃO PAULO-SP | BRASIL
(11) 3083-4411 |  E-MAIL: RESERVAS@POLVANI.COM.BR
SITE: WWW.POLVANI.COM.BR GRAN VIA, MADRI, ESPANHA

COORDENAÇÃO, EDIÇÃO E REVISÃO  
DE TEXTOS AO SABOR DA LETRA

DIREÇÃO DE ARTE ANA CLAUDIA CRISPIM

TRATAMENTO DE IMAGEM CINTIA MAGRI

FOTOS SHUTTERSTOCK, ARQUIVO POLVANI
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