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A Cenci Turismo 
 

Pessoas não fazem viagens, viagens fazem pessoas (John 
Steinbeck, em “Viajando com Charley”). 

 
O ato de viajar tem o poder de abrir os 
horizontes não somente físicos, como também 
culturais, possibilitando a criação de novas 
relações com o mundo e consigo mesmo.  

Cada viagem física que fazemos se torna, 
inevitavelmente, um percurso interior, em que 
somos chamados a nos confrontarmos com 
uma maneira de enxergar a vida diferente da 
nossa.  

Para que essa mágica aconteça, é necessário 
pensar na viagem como uma experiência, 
planejá-la com o objetivo de propiciar um 
contato autêntico com a alma do lugar visitado, 
que é composta pela história, as tradições, a 
cultura e a culinária do povo que nele habita há 
séculos. 

Essa é a missão da Cenci Turismo: ser uma 
agência que, movida por uma grande paixão 
pelo imenso patrimônio histórico, cultural e 
artístico que está espalhado pela Itália, ofereça 
a seus clientes experiências de vida 
inesquecíveis, com uma proposta cultural 
inédita e de altíssimo nível. 

Todas as viagens de grupo contam com a 
presença de Tour Leaders bilíngues, nativos e 
estudiosos da história e cultura italianas, à 
disposição 24 horas por dia, além dos guias 
locais, que agregam qualidade à proposta 
cultural. 

Se você está em busca de uma experiência 
diferente, que fuja do convencional, chegou ao 
lugar certo. 

Tenha uma ótima viagem com a Cenci Turismo! 
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ROTEIRO 
1º Dia | CHEGADA A ROMA 
07/09/2020 – Segunda 

Chegada ao aeroporto internacional de Roma. 

Traslado para o hotel [incluso]. Tempo livre para 
descansar.  

Para celebrarmos o início deste fantástico tour, serviremos o 
jantar [incluso] no bairro boêmio de Trastevere. Habitada 
originalmente pelos Etruscos, na Antiguidade, esta região se 
espraia para além da curva do Rio Tibre e, após o cruzamento 
de sua margem, não era mais considerada território romano. 
Não é à toa que o lugar ganhou traços de desenvolvimento 
muito diversos ao restante de Roma, obtendo um modo de 
vida bastante peculiar em relação à capital italiana.  

A partir da Idade Média, o Trastevere se amplia em sua 
caracterização de ruas estreitíssimas, tortuosas e em 
desnível, muito diversas às largas e perfeitamente 
pavimentadas avenidas do centro de Roma. As fachadas de 
suas edificações são intensamente coladas umas nas outras, 
conhecidas como mignani, não oferecendo espaço para a 
passagem das carruagens mais comuns da aristocracia 
romana da época, por formarem passagens de não mais do 
que 3 metros de largura. As ruas passam por um processo de 
reforma, e são pavimentadas com um tipo de 
paralelepípedo, conhecido como sampietrini, que existem 
até os dias atuais. 

As ruas do Trastevere são ocupadas por trattorias cobertas de 
heras e prédios de aparência meio gasta. A esta cena, 
somam-se restaurantes e bares com mesas ao ar livre, cafés, 
microcervejarias, casas noturnas e pequenos estúdios de 
tatuagem. Ao longo da noite, as mesmas ruas estreitas e 
praças carregadas de sentido histórico são ocupadas por 
skatistas, poetas, artistas e tantas outras pessoas dispostas 
a curtir a vida.  

Mesmo distante do grande circuito turístico de Roma, o 
Trastevere oferece uma aula de história a céu aberto, com 

 suas diversas camadas de ocupação humana. Da milenar 
ocupação etrusca à atualíssima presença da boemia 
italiana. 

Durante o jantar [incluso] terá um momento para 
que o grupo se conheça. O acompanhador se 
apresentará, assim como oferecerá informações 

importantes sobre toda a viagem. 

Pernoite no hotel no centro Roma. 

2º Dia | ROMA 
08/09/2020 – Terça 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para conhecer a Roma Imperial.  

O início de nosso passeio, com um guia especializado, se 
dará na mais famosa construção imperial de Roma, o 
Coliseu, em italiano Colosseo [ingresso incluso], também 
conhecido como Anfiteatro Flavio, construído a partir de 72 
a.C. pelo imperador Vespasiano, e terminado pelo 
imperador Tito, em 80 a.C., ambos da dinastia Flaviana, que 
dá nome ao edifício. Na mesma praça, avistaremos ainda o 
Arco de Constantino e o Arco de Tito. A visita guiada 
poderá nos oferecer uma visão histórica ímpar destes 
importantíssimos cartões postais da cidade imperial.  

A seguir, conheceremos o interior do Foro Romano 
[ingresso incluso], a maior área arqueológica do mundo, 
situada bem no coração de Roma. Prosseguiremos pelos 
Foros Imperiais, admirando a Coluna de Trajano, os 
mercados romanos e os restos do Foro de Nerva e Foro de 
Augusto.  

Após o almoço [não incluso], conheceremos o Altar da 
Pátria, que possui a estátua equestre do primeiro Rei da 
Itália, Vittorio Emanuele II. Ao lado, fica o Capitólio, sede 
oficial do Prefeito da cidade, onde se pode admirar a praça 
em forma de trapézio desenhada por Michelangelo 
Buonarroti. A praça abriga o Palácio dos Conservadores e o 
Palácio Novo, que formam os famosos Museus Capitolinos 
[ingresso incluso] e sua vasta e importantíssima coleção de  

Grupo Itália Sonhada – setembro 2018 em Roma 

Grupo Itália Sonhada – maio 2019 no Fórum Romano em Roma 
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obras de arte. Então, seguiremos para o Teatro Marcelo e 
para a Igreja de Santa Maria in Cosmedin, onde está a 
famosa Bocca della Verità, vista no filme “Férias em Roma”, 
de 1953, estrelado por Audrey Hepburn e Gregory Peck. 
Seguiremos para o Circo Massimo, onde eram realizadas as 
famosas corridas de bigas do Império Romano. 

Regresso de ônibus ao hotel. 

Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite no hotel em Roma. 

3º Dia | ROMA 
09/09/2020 – Quarta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para conhecer a Roma Barroca.  

Conduzidos pelo nosso guia local, passearemos pelas ruas e 
becos do centro da cidade para um reconhecimento das 
praças, fontes, igrejas e palácios mais famosos de Roma. É 
impossível caminhar pelo centro sem se deparar com as 
obras-primas do Barroco italiano, tais como: Fontana di 
Trevi, Piazza Navona, Palazzo Madama, Pantheon, Igreja 
de Sant’Ignazio, Piazza della Minerva, Piazza Campo dei 
Fiori, Piazza Farnese, Igreja de San Luigi dei Francesi, 
Palazzo di Montecitorio, Piazza Colonna e Palazzo Chigi, 
Piazza del Popolo, Basilica di Santa Maria del Popolo, 
Piazza di Spagna e Scalinata di Trinità dei Monti.  

As edificações arquitetônicas são tantas e tão cheias de 
história, que não basta um resumo por aqui, nossa visita 
guiada poderá oferecer um aprofundamento tão rico que 
ficará para sempre registrado em nossa memória.  

Ao final da visita, regresso ao hotel em ônibus e 
almoço livre [não incluso].  

 
Tarde livre. Sem programação.  
Nossa equipe ficará à disposição para oferecer dicas para 
pontos de visitação e formas variadas para você explorar a 
Capital italiana.  
Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite no hotel em Roma. 

4º Dia | ROMA 
10/09/2020 – Quinta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para a Cidade do Vaticano, capital 
mundial do Catolicismo. 

A Cidade do Vaticano, fundada oficialmente como um 
estado independente em 1929, atrai peregrinos e turistas 
de todo o mundo, católicos ou não. Por aqui, visitaremos os 
Museus Vaticanos [ingresso incluso], que abrigam a 
famosíssima Capela Sistina, erguida no século XV e 
composta pelos afrescos de Michelangelo, incluindo a cena 
do Juízo Final, um dos maiores marcos da arte renascentista 
da história; as Salas de Raffaello, quatro aposentos 
decorados pelo renomado artista, sob as ordens do 
mecenato do Papa Júlio II; e uma vastíssima coleção de 
arte, reconhecida como uma das mais importantes do 
mundo. Claro, visitaremos a Basílica de São Pedro, sede do 
Papado Romano. Mesmo para aqueles não afeitos à 
religiosidade, a Cidade do Vaticano é marco histórico e 
artístico de grandiosa relevância para o turismo em Roma.  

Regresso ao hotel de ônibus e almoço livre [não 
incluso].  

Tarde livre. Sem programação. Nossa equipe ficará à 
disposição para oferecer dicas para pontos de visitação e 
formas variadas para se explorar o território.  

Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite no hotel em Roma. 

Pantheon - Roma 

“A criação de Adão – Capela Sistina - Vaticano 
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5º Dia | ROMA > ASSIS > MONTEPULCIANO 
11/09/2020 – Sexta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para a cidade de Assis. 

Não seria exagero chamá-la de Cidade Santa. Afinal, São 
Francisco e Santa Clara, dois dos santos mais cultuados pelos 
Católicos, nasceram nesta cidade. Tais acontecimentos 
fazem do lugar um importante ponto de peregrinação 
religiosa, concentrado nas basílicas construídas em 
homenagem a cada um dos ídolos canonizados. Mas Assis é 
também uma cidade belíssima, fincada em um morro do 
qual se pode contemplar paisagens deslumbrantes. 

Ao chegarmos, almoçaremos em um restaurante 
típico [incluso]. 

À tarde, conheceremos, com um guia especializado, o 
belíssimo e fascinante centro medieval de Assis. O epicentro 
da visita serão as duas basílicas, a baixa e a alta, de São 
Francisco [ingresso incluso]. A Basílica baixa, mais antiga, 
do século XIII, possui vitrais belíssimos, além de afrescos 
atribuídos a Maestro delle Vele, que trabalhou com Giotto. 
Na cripta estão os restos mortais de São Francisco de Assis. 
A Basílica Alta, um pouco mais recente, mas também do 
século XIII, possui um impressionante conjunto de 28 
afrescos, de autoria de Giotto, que retratam a vida do santo. 
Visitaremos também a Basílica de Santa Clara, a santa que, 
tal como Francisco, renunciou à vida em uma família 
abastada para se dedicar à vida espiritual.  

A nossa visita guiada incluirá também a Basílica de Santa 
Maria degli Angeli, localizada na parte baixa da cidade, onde 
poderemos admirar a Porziuncola – um dos lugares 
franciscanos mais importantes, sendo que foi ali que o santo 
compreendeu a sua vocação, reuniu os primeiros frades, 
acolheu Santa Clara e, em 2015, fundou a Ordem 
Franciscana – e a Cappella del Transito, a igrejinha onde 
Francesco morreu. 
Ao final da tarde, saída em ônibus rumo a Montepulciano, no 
esplêndido Vale do Orcia.  

Chegada a Montepulciano e acomodação no hotel. 

 Jantar [incluso] e pernoite no hotel em 
Montepulciano. 

6º Dia | MONTEPULCIANO > PIENZA > 
MONTEPULCIANO 
12/09/2020 – Sábado 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Pela manhã, conheceremos Montepulciano, uma pequena 
cidade medieval erguida toda em pedra no alto de uma 
colina.   

As pequenas ruas do centro histórico de Montepulciano 
mostram desde pequenas casas residenciais, símbolos da 
tradição local, até grandes palácios que representam parte 
do poder político e religioso das famílias nobres que 
governaram a cidade, em particular dos Medici, sob os 
quais a Comuna atingiu seu máximo esplendor, no século 
XVI. Foi nesse período que em Montepiano nasceu o grande 
humanista e poeta Poliziano, que foi justamente 
patrocinado por Lorenzo il Magnifico, senhor de Florença. 

O coração da cidade é a belíssima Piazza Grande, que 
abriga a Catedral e outros belos edifícios, com destaque 
para o elegante Palácio Contucci. Do alto da torre do 
Palazzo del Comune goza-se de uma vista da região de tirar 
o fôlego: nos dias mais claros, dá para ver até Siena e o 
Monte Cimone.  

Montepulciano possui um sistema de galerias subterrâneas 
que ao longo dos séculos têm sido usadas como adegas. 
Trata-se de uma característica única no mundo. Um guia 
especializado nos conduzirá à descoberta de uma adega 
histórica [incluso], onde também poderemos degustar os 
renomados vinhos típicos da região: o Rosso, o Nobile e o 
Riserva. 

O almoço em Montepulciano será livre [não incluso]. 

À tarde, sairemos para Pienza, um dos vilarejos mais 
encantadores da Toscana, com um magnífico panorama 
que se abre para os verdes campos do Val d'Orcia, com 
estreitas estradas, ciprestes e campos cultivados. 
Considerada Patrimônio Cultural pela UNESCO, foi 
projetada  e  construída  entre  1459  e  1462  por um dos 
mais famosos   arquitetos    florentinos  da  época, Bernardo  

Grupo Itália Sonhada – setembro 2019 em Assis 

Grupo Itália Sonhada – setembro 2016 em uma adega em Montepulciano 
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Gambarelli (chamado de Rossellino), pela vontade de um 
grande humanista, Papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini), que 
quis transformar a sua aldeia natal em um belo exemplo de 
“Città ideale” (cidade ideal) da Renascença. 

Ao final da tarde, regresso ao hotel em ônibus. 

Jantar [incluso] e pernoite no hotel em 
Montepulciano. 

7º Dia | MONTEPULCIANO > AREZZO > 
CORTONA > MONTEPULCIANO 
13/09/2020 – Domingo 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para visita à cidade de Arezzo, que tem 
origem etrusca e registros arqueológicos que datam desde o 
século IX a.C. 

Durante o nosso passeio guiado, conheceremos Piazza 
Grande, a praça principal. Em forma de trapézio, muito 
inclinada, a praça é cercada por edifícios importantíssimos 
para a Comuna e de construções que variam historicamente 
entre a Idade Média e o Barroco. Se você for apaixonado por 
cinema, vai se emocionar ao ver o lugar onde várias cenas do 
filme “A vida é bela”, de Roberto Benigni, foram filmadas.  
Em seguida, visitaremos o imponente Duomo (Catedral dos 
Santos Pedro e Donato), um dos maiores centros culturais e 
artísticos da Itália, possuindo em seu interior obras 
importantíssimas para entender a história religiosa não só da 
Toscana, mas de todo o Velho País. Afrescos de Piero della 
Francesca (como o que retrata Maria Madalena), terracotas 
de Andrea della Robbia e os impressionantes vitrais de 
Guillaume de Marcillat são apenas alguns exemplos da 
riqueza que pode ser vista. 

Visitaremos também a Basílica de São Francisco [ingresso 
incluso], de 1290, que abriga, entre outras obras-primas, o 
ciclo de afrescos de Piero della Francesca descrevendo a 
Lenda da Verdadeira Cruz; a Igreja de Santa Maria della 
Pieve; a igreja de São Domingos; e a Praça Santo Agostinho. 

Após o almoço [não incluso], seguiremos para o belíssimo 
burgo medieval de Cortona.  

De origem antiga, localizada em posição estratégica no 
coração da Toscana, essa Comuna foi palco de disputas 
territoriais ao longo de toda a sua história. Apesar das 
maiores permanências serem etruscas e romanas, Cortona já 
passou pelos domínios militares de fiorentinos, úmbrios, 
napolitanos e godos. E cada camada de tais trajetórias pode 
ser encontrada por um passeio pelo seu centro histórico. 

Além disso, Cortona acabou se tornando destino obrigatório 
por quem passa pela Toscana como resultado do romance 
“Sob o Sol da Toscana”, de Frances Mayes, roteiro que, 
inclusive, foi filmado para o cinema. 

Passaremos pela muralha etrusca, em partes ainda 
preservada: uma metáfora da abertura de um envelope para 
a  história.  A  muralha  possui  seis  entradas,  representadas  

 
por seis portas, e passando por qualquer uma delas chega-
se ao coração da vila: Piazza della Repubblica. A praça dá 
vazão para as principais ruas e representa um testemunho 
histórico importantíssimo das alterações medievais sobre o 
antigo Fórum Romano. Abriga, inclusive, a maravilhosa 
Câmara Municipal, construída no século XII. Entre outras 
atrações, conheceremos, sempre com um nosso guia 
especializado, o Teatro Signorelli (exterior): datado do 
século XIX, foi construído pelo arquiteto Carlo Gatteschi, 
em estilo Neoclássico, com sete arcos em seu corredor 
principal. O Teatro é ainda ativo para apresentações.  

Ao final da tarde, regresso ao hotel em ônibus. 

Jantar [incluso] e pernoite no hotel em 
Montepulciano. 

8º Dia | MONTEPULCIANO > SAN GIMIGNANO 
> SIENA 

14/09/2020 – Segunda 

Café da manhã no hotel [incluso]. 

Saída em ônibus, com guia especializado, para a 
cidade de San Gimignano.  

Mais uma das preciosidades da Toscana, esta cidade é 
desenvolvida desde o século X sobre um monte de 334 
metros de altura, com imbatível vista para o Vale de Elsa. 
Seu conjunto arquitetônico medieval funciona como um 
impecável cenário para os visitantes que circulam pelos 
cafés, lojas e restaurantes de suas ruelas. A paisagem ao 
redor de San Gimignano também é de tirar o fôlego porque 
dali podem ser avistadas longas colinas verdes, repletas de 
ciprestes, pés de oliveiras e parreiras, assim como outros 
cenários como aqueles fotografados nos melhores cartões-
postais da Toscana. 

Após a visita, sairemos, em ônibus, para Siena, onde 
teremos tempo livre para almoçar [não incluso].  

Grupo Itália Sonhada – maio 2019 em San Gimignano 



 

6 
Itália Sonhada 17 dias – setembro 2020 

À tarde, um guia especializado nos conduzirá por uma visita 
a essa joia da Toscana. Visitaremos o Duomo [ingresso 
incluso], que é uma das igrejas mais lindas de toda Itália, a 
Praça do Campo – onde é realizado o famoso Palio, 
tradicional corrida de cavalos – e o belíssimo centro 
histórico, com outras tantas igrejas, praças, palácios e muros 
medievais. 

Ao final da tarde, regresso ao hotel em ônibus. 

Jantar [incluso] e pernoite no hotel em Siena 
(arredores). 

 

9º Dia | SIENA > PISA > FLORENÇA 
15/09/2020 – Terça  

Café da manhã no hotel [incluso]. 

Saída em ônibus para visita à cidade de Pisa.  

Famosa no mundo inteiro devido à sua atração turística mais 
conhecida, a Torre Pendente [ingresso incluso], a pequena 
e pacata cidade de Galileu Galilei, cortada pelo Rio Arno, tem 
muito mais a oferecer ao visitante. Seu Duomo [ingresso 
incluso], por exemplo, de construção iniciada ainda no 
século X, é uma atraente aula de história, com seus 
elementos românicos originais alterados com influências 
árabes, lombardas e bizantinas. Pisa abriga ainda uma das 
mais renomadas universidades da Itália.  

Após o almoço livre [não incluso], embarcaremos em ônibus 
para Florença. Ao chegarmos, conheceremos Piazzale 
Michelangelo, localizado no topo de um dos mais altos 
pontos de Florença, de onde teremos uma visão inesquecível 
dessa cidade e de todos os seus detalhes! Não existe maneira 
melhor para fazer o primeiro contato com Florença do que 
admirá-la a partir desse maravilhoso terraço.  

Após a visita, seguiremos para o hotel para acomodações. 

Jantar livre [não incluso] e pernoite no hotel em Florença. 

 10º Dia | FLORENÇA 
16/09/2020 – Quarta  

Após o café da manhã no hotel [incluso], sairemos 
para um passeio a pé de um dia inteiro por Florença. 

Com guia especializado, conheceremos o magnífico centro 
da capital da Toscana, que manifesta a cada esquina a 
genialidade italiana em todo seu esplendor. O centro da 
cidade, histórico em sua excelência, na presença do 
Campanário, do Batistério e da Catedral, constitui um 
conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e 
rosados. Nele, pode-se verificar a transição entre a arte 
florentina da Idade Média e a estética do Renascimento.  

Visitaremos, então: o Mercado de San Lorenzo; a Galleria 
dell’Accademia [ingresso incluso], onde se encontra a 
estátua original do Davi de Michelangelo; o Duomo de 
Santa Maria del Fiore (exterior), símbolo da riqueza e do 
poder de Florença durante os séculos XIII e XIV, com a 
Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a 
silhueta do Campanário projetado e iniciado por Giotto; o 
Batistério (exterior), construção romana famosa pelas suas 
portas de bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim 
denominada por Michelangelo;, a Piazza della Repubblica; 
e a Basílica de Santa Maria Novella [ingresso incluso].  

Almoço e jantar livres [não inclusos]. 

Pernoite no hotel em Florença.  

11º Dia | FLORENÇA 
17/09/2020 – Quinta  

Café da manhã no hotel [incluso].  

Acompanhados pelo nosso guia local, continuaremos a 
visita à capital do Renascimento. 

Piazza Campo dei Miracoli - Pisa 

Grupo Itália Sonhada – maio 2019 na Galleria della Accademia em Florença 
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Conheceremos a Galleria degli Uffizi  [ingresso incluso],  
uma  das maiores e mais importante galeria de artes do 
mundo. Esse museu conta com um acervo inestimável com 
salas dedicadas aos maiores artistas do renascimento 
italiano, como Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, bem  como  
salas  com  arte  gótica e arte clássica da Roma Antiga; além 
de uma grande coleção de quadros de Botticelli, como suas 
incomparáveis Primavera e O Nascimento de Vênus, e obras 
dos maiores artistas do mundo, como Michelangelo, Tiziano, 
Durer, Rubens, entre inúmeros outros. 

Não somente as obras de arte são maravilhosas, mas a 
estrutura do museu, seus corredores, a decoração e os 
ornamentos das paredes são lindos e vale a pena apreciá-los. 
Visitaremos também a Piazza della Signoria, o Palazzo 
Vecchio (exterior), antiga residência da família Medici, e o 
Ponte Vecchio. 

O almoço em Florença será livre [não incluso]. 

Tarde livre, sem programação. Nossa equipe ficará à 
disposição para oferecer dicas para pontos de visitação e 
formas variadas para se explorar a Capital do Renascimento.  

Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite no hotel em Florença.  

12º Dia | FLORENÇA > PADOVA > VENEZA 
(MESTRE) 
18/09/2020 – Sexta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus rumo a Padova, famosa por ser o lugar 
onde o milagroso Santo Antônio de Padova (1195-1231) 
viveu e foi sepultado.  

Ao chegarmos, teremos tempo livre para almoçar [não 
incluso].  

À tarde, visitaremos, com um guia especializado, o 
maravilhoso centro histórico da cidade, que surpreende pela 
sua riqueza histórico-cultural e artística, abrigando, 
inclusive, a segunda Universidade mais antiga da Itália 
(fundada em 1.222), após  a  de  Bolonha. Após  explorarmos  

 Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Prato della Valle e 
as outras atrações da cidade, seguiremos para os principais 
ponto de peregrinação, a Basílica de Santa Giustina, que 
abriga os restos mortais de São Lucas, e a Basílica de Santo 
Antônio: construída em 1232 para abrigar os restos mortais 
do Santo, não possui um estilo arquitetônico definido, 
apresentando traços românicos, góticos e bizantinos. Mas 
é justamente essa mistura que a faz tão bonita. 

Saída em ônibus em direção a Veneza-Mestre. 

Chegada a Mestre e acomodação no hotel.  

O jantar [incluso] será servido no hotel ou arredores. 

Pernoite em Mestre. 

13º Dia | VENEZA  
19/09/2020 – Sábado  

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus em direção a Tronchetto. De lá 
embarcaremos para Veneza.  

A cidade dos canais e das gôndolas dispensa apresentações 
e oferece uma experiência única. Veneza é formada por um 
conjunto de 118 pequenas (micro, às vezes) ilhas, 170 canais 
e 430 pontes e é visitada anualmente por milhões de 
turistas de todo o mundo. Um símbolo indiscutível é a 
famosa Praça São Marcos, onde o nosso guia nos levará a 
conhecer a magnífica Basílica de São Marcos [ingresso 
incluso], cujos mosaicos medievais narram o Antigo e o 
Novo Testamento, testemunho de uma fé cristã 
profundamente enraizada em seu território.  

Visitaremos também o fascinante Palácio Ducal [ingresso 
incluso], construído no século IX, que era a sede do poder 
da Sereníssima (assim era chamada a República de 
Veneza), com uma fachada imponente, pinturas alegóricas 
e magníficas salas. Teremos então a oportunidade de visitar 
o interior da famosíssima Ponte dos Suspiros, que ligava o 
Palácio às prisões. 

Grupo Itália Sonhada – maio 2019 em Piazzale Michelangelo - Florença 

Grupo Itália Sonhada – maio 2019 em Piazza San Marco -Veneza 
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Em seguida faremos um inesquecível e fascinante passeio 
de gôndola [incluso]! Uma navegação no tradicional barco 
veneziano que ficará para sempre em nossa memória!  

Após o almoço [não incluso], faremos um belíssimo passeio 
com o nosso guia local, conhecendo a verdadeira Veneza, 
desconhecida pelo turismo de massa. Passearemos por 
entre seus becos, praças, igrejas e atravessaremos canais por 
meio de pontes encantadoras. 

Visitaremos monumentos e lugares como a Ponte de Rialto, 
Campo Santa Maria Formosa, Campo Santa Marina, Basilica 
dei Santi Giovanni e Paolo (exterior), Ospedale, a Casa de 
Marco Polo, Campo dei Mori, a Igreja Madonna dell'Orto, até 
chegar ao fascinante e misterioso Gueto.  

No começo de 1.500, por consequência da Guerra de 
Cambrai, um número relevante de Judeus se abrigou em 
Veneza, levantando as preocupações dos Cristãos. Em 29 de 
março de 1516, o Senado da República decretou que os 
Hebreus presentes na ilha tivessem que residir na região 
chamada de Ghetto Nuovo. 

Nasceu, desta forma, o primeiro gueto do mundo. O Ghetto 
Nuovo era e é ainda hoje uma ilha à qual se acede somente 
por duas pontes. Na entrada delas foram postos dois portões 
de ferro, que eram fechados e vigiados durante a noite: os 
Judeus podiam sair de lá somente durante o dia, desde que 
tivessem um sinal de identificação.  

Devido ao crescimento demográfico da comunidade 
hebraica, os moradores tiveram que recorrer à expansão 
vertical, e é por isso que o gueto é a única área de Veneza que 
tem edifícios altos, que chegam a até oito andares. No século 
XVI foram erguidas várias sinagogas, uma por cada 
nacionalidade, e em 1719 o número desses edifícios de 
cultos, que constituem um complexo arquitetônico de 
enorme interesse, chegou a sete. Hoje em dia o Gueto é 
muito bem conservado e sem dúvida, o mais bem 
conservado de toda a Europa.  
Todas essas razões fazem do Gueto, que fica afastado da 
multidão dos turistas que em todos os períodos do ano 
invadem Veneza, um lugar mágico, que cativa pelo seu 
misterioso silêncio.  

Regresso para Mestre. 

 
O jantar [incluso] será servido no hotel ou arredores.  

Pernoite no hotel em Mestre. 

14º Dia | VENEZA > VERONA 
20/09/2020 – Domingo 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para Verona. 

Eternizada pela obra de William Shakespeare (Romeu e 
Julieta), Verona na realidade possui uma história muito 
anterior ao romance inglês, sendo, inclusive, declarada 
como Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO, 
em reconhecimento ao cuidado arquitetônico e urbanístico 
de uma estrutura em constante desenvolvimento há pelo 
menos dois mil anos. Sua estética urbana, assim como a 
qualidade material de suas edificações, é proveniente dos 
mais diversos e intensos processos históricos pelos quais já 
passou. Representa também, de maneira excepcional, o 
conceito de cidade fortificada na fase mais crucial da 
história europeia. 

Ao chegarmos a Verona, teremos tempo livre para almoçar 
[não incluso].  

À tarde, com um guia especializado, caminhando por suas 
elegantes ruas, conheceremos o centro histórico da cidade, 
também conhecida como Piccola Roma (Pequena Roma). 
Farão parte de nosso roteiro a fabulosa Arena [ingresso 
incluso], o anfiteatro romano de melhor conservação em 
todo o mundo; a porção exterior do Castello Scaligero; a 
elegante Via Roma; a Piazza delle Erbe; a Piazza dei 
Signori; as Arche Scaligere (os túmulos da família Della 
Scala); e a parte exterior da Casa de Giulietta.  
Após a visita, nos acomodaremos no hotel. 

Jantar [incluso] e pernoite no hotel em Verona.  

15º Dia | VERONA > LAGO DE GARDA > MILÃO 

21/09/2020 – Segunda 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para um tour pelo lindíssimo Lago 
de Garda. 

Grupo Itália Sonhada – setembro 2019 em Veneza 

Grupo Itália Sonhada – setembro 2016 em Verona 



 

9 
Itália Sonhada 17 dias – setembro 2020 

Considerado um dos mais belos lagos do mundo e o maior da 
Itália, o lago está situado entre as províncias de Brescia e 
Verona, sendo margeado por belas aldeias com seus parques 
e resorts.  

Na antiguidade o lago era um destino de luxo para os ricos; 
prova disso é que nas proximidades de Sirmione encontram-
se ruínas de uma vila romana. 

Chegaremos em ônibus a Garda, de onde 
embarcaremos em barco privativo para um passeio 

rumo a Sirmione. 

Ao chegarmos nesse burgo encantador, o visitaremos 
acompanhados pelo nosso guia local e depois teremos 
tempo livre para almoçar [não incluso].  

À tarde, faremos uma visita à vinícola Cantina Fratelli 
Fraccaroli, onde poderemos degustar os renomados vinhos 
por ela produzidos. Os vinhedos dessa fazenda encontram-
se em um território, o da Lugana, cujas características 
peculiares permitem obter uma qualidade de uva que 
raramente outros microclimas oferecem. 

A vinícola, que existe há mais de um século, junta a utilização 
da mais recente tecnologia no processo de vinificação com 
uma abordagem de tipo artesanal, especialmente no cuidado 
com as parreiras, o que resulta na produção de excelentes 
vinhos, alguns deles premiados a nível mundial.  

Saída em ônibus em direção a Milão. Chegada a Milão 
e acomodação no hotel.  

Jantar [incluso] e pernoite no hotel em Milão. 

16º Dia | MILÃO 
22/09/2020 – Terça 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída, com guia especializado, para conhecer a capital da 
Lombardia, a famosíssima Milão. A cidade, uma das maiores 
metrópoles do mundo, exerce, na Itália, o papel de grande 
centro cosmopolita, atraindo turistas de todos os cantos do 
globo. Importante não apenas pela sua posição atual de 
grande centro urbano, possui uma história vastíssima, desde  

 a Antiguidade, fundada pelos Celtas no século VI a.C. e, 
posteriormente, conquistada pelos Romanos em 222 a.C. 
E, claro, foi um dos principais núcleos irradiadores das 
influências do Renascimento italiano. E é justamente essa 
mistura entre o Antigo, o Medieval, o Moderno e o 
Contemporâneo, que faz de Milão um verdadeiro presente 
para quem a visita.  

Dentre as várias atrações de nosso passeio, estão inclusos 
o grandioso Duomo [ingresso incluso] – uma das catedrais 
góticas mais belas do mundo; a Galleria Vittorio 
Emanuele II; o Castello Sforzesco (exterior); e outras 
tantas variedades arquitetônicas existentes no belíssimo 
centro histórico. 

O almoço em Milão será livre [não incluso]. 

No período da tarde o grupo poderá caminhar livremente 
pela cidade. Será uma excelente oportunidade para 
explorar as ruas e grandes avenidas de Milão, tomar um 
dos famosos aperitivos milaneses e fazer compras.  

Nossa equipe ficará à disposição para oferecer dicas sobre 
possíveis visitações, restaurantes ou centros de compras. 

A noite será reservada para um evento bastante especial. 

Sairemos em ônibus para o bairro mais boêmio de 
Milão, o Navigli.  

Por aqui, ofereceremos ao grupo um jantar 
[incluso] em uma pizzaria típica da cidade. Será um 

momento importantíssimo de confraternização e 
celebração de nossos dias juntos em um dos países mais 
belos de todo o mundo! 
Pernoite no hotel em Milão. 

17º Dia | MILÃO > BRASIL 
23/09/2020 – Quarta 

Café da manhã no hotel [incluso] e check-out. 

Manhã livre, sem programação. 

Almoço livre [não incluso]. 

Traslado privativo para o aeroporto internacional 
de Milão [incluso]. 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

Grupo Itália Sonhada – outubro 2017 no Lago de Garda 

Piazza del Duomo em Milão 
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SERVIÇOS INCLUSOS 
» Pernoites em hotéis 4* (em Milão 3* Superior), bem 
localizados. 

» Cafés da manhã nos hotéis.  

» Todas as refeições especificadas no roteiro, exclusas as 
bebidas:  

   • Almoço no 5º dia; 

   • Jantares nos dias 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16.º.  

» Ônibus GT-Luxo à disposição durante toda a viagem. 

» Traslados de ida (aeroporto-hotel no 1º dia) e de volta 
(hotel-aeroporto no 17º dia). 

» Tour leader (guia acompanhante) bilíngue 
(italiano/português) durante toda a viagem. 

» Todas as visitas guiadas (com guias locais bilíngues 
italiano/português) especificadas no roteiro. 

» Todos os ingressos necessários (abaixo relacionados):  

   • Coliseu, Foro Romano e Museus Capitolinos em Roma;  

   • Museus Vaticanos em Roma; 

   • Basílica de São Francisco em Assis;  

   • Duomo (catedral) em Siena;  

   • Basílica de São Francisco em Arezzo;  

   • Torre pendente e Catedral em Pisa;  

   • Galleria degli Uffizi e Galleria dell’Accademia em 
Florença;  

   • Basílica de Santa Maria Novella em Florença; 

   • Palácio Ducal em Veneza;  

   • Basílica de São Marcos em Veneza;  

   • Arena em Verona; 

   • Duomo em Milão. 

» Visita às adegas históricas de Montepulciano + 
degustação. 

» Visita e degustação de vinhos em uma adega nos 
arredores do Lago de Garda. 

» Passeio de barco pelo Lago de Garda. 

» Traslados de barco Tronchetto-Veneza, ida e volta. 

» Passeio de gôndola em Veneza. 

» Aparelhos de rádio para ouvir as explicações dos guias 
locais. 

» Taxas locais (incluindo a “Tassa di soggiorno”). 

» I.R. sobre contratação de serviços turísticos no exterior. 

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS 
» Passagem aérea. 

» Refeições não especificadas. 

» Bebidas durante as refeições. 

» Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas etc.). 

» Carregadores nos hotéis e aeroportos. 

» Seguro viagem. 

» Qualquer item não especificado como incluso. 

 
 

 

 

 

HOTÉIS 

Roma 
Best Western Hotel President    ou similar 
--------------------------------------------------------------------- 

Montepulciano 
Hotel Villa Nottola Agriturismo ou similar 
--------------------------------------------------------------------- 

Florença 
Hotel Villa Royal Firenze    ou similar 
--------------------------------------------------------------------- 

Mestre 
Leonardo Royal Hotel    ou similar 
--------------------------------------------------------------------- 

Verona 
Palace Montresor Hotel    ou similar 
--------------------------------------------------------------------- 

Milão 
Hotel ibis Centro   Superior ou similar 

Grupo Itália Sonhada – outubro 2017 no Lago de Garda 
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VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 
 

Valores por pessoa – PARTE TERRESTRE 
 

 

Forma de Pagamento 
 

>> Em 1ox: 20% no ato da assinatura do contrato e o saldo parcelado em 9 vezes sem juros. 

>> 05% de desconto para pagamento à vista. 

 

Atenção:  
Passagens aéreas não inclusas. 

Solicite a sua cotação com a Cenci Turismo, informando a cidade de partida  

Observações: 
▪ Para a conversão do valor total em Reais, aplica-se a cotação do Euro Turismo vigente no dia da contratação do 

serviço, indicado em nosso site www.cenciturismo.com.br; 
▪ Após a elaboração do contrato, o valor das parcelas será fixado em Reais e não sofrerá mais nenhuma alteração em 

decorrência de variação cambial.  
 

PERÍODO APARTAMENTO 
DUPLO 

APARTAMENTO 
INDIVIDUAL 

De 7 a 23 de  
setembro de 2020 

€ 3.580,00 € 4.350,00 

Fale Conosco 

http://www.cenciturismo.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20It%C3%A1lia%20Sonhada%2017%20dias%20com%20saída%20em%20setembro%202020
http://cenciturismo.rds.land/cotacao-aerea-italia-sonhada-setembro-2020
https://cenciturismo.com.br/
https://cenciturismo.com.br/
https://cenciturismo.com.br/

