
   
TURISMO WEEK – TOURS REGULARES 

ITALIA ENSOLARADA (ROMA E COSTA AMALFITANA) 
 

A emoção de viajar pela Costa Amalfitana 
 
SAÍDAS 2012:   Quintas-feiras – Out.18; Nov.01 e 08 
DURAÇÃO:  9 dias/ 7 noites 
GUIA:   Português 
HOTÉIS:   Primeira/ Primeira Superior 
REGIME:  Café da manhã + 1 almoço + 4 jantares 

VISITANDO:   Roma, Pompéia, Sorrento, Capri e Costa Amalfitana 
Atrações: 

 Conheça a sempre supreendente Roma e o destino mais procurado do litoral da 
Itália: a Costa Amalfitana; 

 Saídas garantidas em pequenos grupos, operados com mínimo de 2 pessoas e 
máximo de 16; 

 Os trajetos de uma cidade a outra são percorridos através de estradas vicinais, longe 
das grandes vias, proporcionando contemplação das belas paisagens de cada região; 

 Hotéis charmosos e selecionados, sempre no coração das cidades; 
 Tour operado com assistência de guia falando português. 

 
ROTEIRO: 

 
1º DIA – QUI – SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO/ ROMA 
Apresentação no aeroporto e embarque em voo da Alitalia com destino a Roma.  
 
2º DIA – SEX - ROMA 

Chegada em Roma e traslado privativo ao hotel para acomodação por 3 noites. Dia livre para explorar a 
“Cidade Eterna”. À noite, reunião no hotel com guia que irá fornecer informações sobre o programa e 
coquetel de boas-vindas. 
 
3º DIA – SAB - ROMA 
Pela manhã, traslado ao Vaticano para uma visita guiada. Visita ao Museu do Vaticano com as obras de 
Rafael, Michelangelo e Caravaggio, a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro. Retorno ao hotel. Tarde 
livre para explorar a cidade. Sugerimos passeios opcionais que são verdadeiras “experiências”, como 
Descoberta da ‘Roma Sagrada’; Walking tour Villa Borghese e Galeria; entre outros – consulte-nos! 
À noite, desfrute de um saboroso jantar em restaurante típico.  
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
4º DIA – DOM - ROMA  
Saída pela manhã para visita guiada pelos tesouros ocultos de Roma: o caminho de Caravaggio, o 
mistério dos templários em Roma, o ‘duelo’ entre Bernini e Borromini. Incríveis temas a serem 
explorados, entre a Fontana di Trevi e Piazza Navona, o Pantheon e a Piazza di Spagna. Tarde livre. À 

noite, desfrute de um jantar servido em tradicional trattoria Romana, longe das multidões de turistas.  
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
5º DIA – SEG – ROMA/ POMPÉIA/ SORRENTO 
Após café da manhã, saída em direção à Pompéia para visita a um dos sítios arqueológico mais 
importantes do mundo, cidade destruída pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano de 79d.C. Continuação à 
Sorrento e almoço em típica “trattoria”. Após o almoço, o guia dará dicas e informações sobre Sorrento e 
irá informar sobre as atividades na cidade. Acomodação por 4 noites. À noite, jantar restaurante no 
coração de Sorrento. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
 
6º DIA – TER – SORRENTO/ CAPRI/ SORRENTO 
Pela manhã, saída para visita à famosa e pitoresca Ilha de Capri com guia. Uma das ilhas preferidas pelos 
imperadores romanos, artistas e escritores. É uma das mais belas do Mediterrâneo. Destino imperdível!  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 



   
 
7º DIA – QUA – SORRENTO 
Dia livre para atividades independentes. Sorrento é o local ideal para descobrir as belezas da região da 
Costa Amalfitana. Sugerimos passeios opcionais que são verdadeiras experiências: Passeio romântico em 
barco privativo durante o pôr-do-sol na Costa Amalfitana; passeio pelas Ilhas de Ischia e Procida; 
templos de Paestrum e visita à fábrica de “mozzarella”; Descoberta e degustação dos vinhos da Região 
da Campania; entre outros – consulte-nos! 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
8º DIA – QUI – SORRENTO/ COSTA AMALFITANA/ SORRENTO 
Saída para visita à uma das mais belas paisagens no mundo: a “Costiera Amalfitana”, passando por 

Amalfi, Positano, Minori, Vietri... As casas debruçadas nos penhascos, oliveiras, limoeiros, pequenas 
praias, torres medievais, onde as ruas estreitas fazem deste, um lugar único no mundo, Patrimônio 
Mundial da UNESCO. Retorno à Sorrento. Jantar de despedida será servido em restaurante com vista 
panorâmica sobre as colinas de Sorrento. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
9º DIA – SEX – SORRENTO/ NÁPOLES/ ROMA/ SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO 
Em horário a ser determinado, traslado privativo à estação de trem de Nápoles para embarque em trem 
com destino ao aeroporto de Fiumicino, Roma (bilhete de trem não incluído). Embarque no vôo da Alitalia 
com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 O traslado de chegada em Roma está incluído para os passageiros que efetivarem a confirmação 
da reserva pelo menos 45 dias antes do inicio do tour. Caso a confirmação seja feita com menos 

de 45 dias, este traslado será cobrado (EUR 67,00 por carro, para até 2 pessoas); 
 O tour será operado em pequenos grupos, com mínimo de 2 e máximo de 16 participantes; 
 Os trajetos de uma cidade a outra são percorridos através de estradas vicinais, longe das 

grandes vias, proporcionando contemplação das belas paisagens de cada região; 
 Hotéis charmosos e selecionados, localizados em áreas centrais das cidades; 
 Experiências gastronômicas: os participantes do tour terão a oportunidade de experimentar a 

autêntica gastronomia regional; 
 Saídas com mínimo de 7 participantes serão realizadas em vans, mini-vans ou ônibus deluxe com 

um guia acompanhante falando português durante todo o percurso;  
 Saídas com 2 a 6 participantes serão consideradas saídas independentes sem guia 

acompanhante e realizadas em carro ou mini-van privativa. O guia recepcionará os participantes, 
mas não acompanhará o grupo durante o trajeto entre as cidades. Os passeios serão feitos por 
guia local falando português, que encontrará os participantes em cada cidade onde será realizado 
o city tour. Haverá acompanhamento de motorista falando inglês durante todo o percurso; 

 O tour será operado em carro ou minivan. No caso de número superior a 06 passageiros (máximo 
de 16 pessoas) o tour será operado em luxuosas vans, mini-bus ou ônibus deluxe com guia 

acompanhante em idioma português; 
 Importante: os preços abaixo não incluem taxa de permanência nas cidades. Esta taxa varia de 

hotel para hotel e de cidade para cidade, e deverá ser paga diretamente nos hotéis. 
 
 

***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 
PREÇO PARTE AÉREA E TERRESTRE POR PESSOA EM EUROS 

VÁLIDO PARA COMPRAS DE SET.24 A 30 
(mínimo 2 pessoas viajando juntas) 

 

TURISMO WEEK 
ITÁLIA ENSOLARADA 

Saídas 2012 Individual Duplo 

Out.18; Nov.01 e 08 
De € 2,837 
Por € 2,467 

De € 2,118 
Por € 1,808 



   
 



   
 

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES): 

 

Cidade Hotel Categoria 

Roma Ponte Sisto/ Empire Palace Primeira Superior 

Sorrento 
Imperial Tramontano/ Grand Hotel 

La Favorita/ Royal 
Primeira/ Primeira/ Primeira 

Superior 

 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
 Passagem aérea voando Alitália em classe econômica (O) promocional nos trechos São Paulo ou 

Rio de Janeiro/ Roma/ São Paulo ou Rio de Janeiro;  
 Traslado de chegada em Roma (para as reservas confirmadas com até 45 dias de antecedência 

ao início do tour) e de saída em Nápoles em serviço privativo com motorista falando italiano ou 
inglês; 

 Hospedagem em apartamento Standard nos hotéis previstos ou similares, com banheiro privativo 
e taxas incluídas (exceto taxa de permanência nas cidades, que deve ser paga diretamente nos 
hotéis); 

 Café da manhã diariamente + refeições conforme descritas no itinerário (incluindo vinho da 
casa); 

 Coquetel de boas vindas em Roma; 
 Acompanhamento de guia falando português durante todo o percurso para grupos com mínimo 

de 7 participantes; 
 Para grupos de 2 a 6 pessoas, percurso será realizado por motorista/guia e as visitas terão 

acompanhamento de guias locais; 

 Visita ao Vaticano (ingresso incluído); 
 Passeio a pé para descoberta dos tesouros escondidos de Roma;  
 Visita a Pompéia (ingresso incluído); 
 Passeio panorâmico de meio dia a pé em Sorrento;  
 Vista panorâmica da Costa Amalfitana; 
 Visita à Ilha de Capri; 
 Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
 Cartão de assistência de viagem internacional Assist Card plano Classic válido por 9 dias (válido 

para passageiros até 64 anos). 
 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

 Traslado de chegada em Roma para reservas confirmadas com menos de 45 dias de antecedência 
ao início do tour; 

 Bilhete de trem no trecho Nápoles/ Roma; 
 Taxas de embarques nos aeroportos;  

 Taxas de permanência nas cidades;  
 Despesas com documentação e vistos consulares;  
 Passeios opcionais; 
 Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 
 Assistência e maleteiros nos aeroportos; 
 Extras de caráter pessoal (bebidas, lavanderia, telefone, etc);  
 Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 
 A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro; 
 Qualquer serviço não mencionado em “Serviços Incluídos”. 

 
 
 



 
CONDIÇÕES ESPCÍFICAS 
 
RESERVAS 
Mediante preenchimento de nosso “Formulário de 
Solicitação de Reserva” com nome conforme 
passaporte e assinatura das nossas condições gerais. 
Na confirmação da reserva serão informados os 
prazos para pagamento. A reserva se tornará efetiva 
no ato do recebimento do sinal (ou pagamento 
integral). Reservamo-nos o direito de cancelar a 
reserva automaticamente caso os prazos não sejam 
obedecidos. 
Segundo normas do Banco Central, fica estabelecido 
que todos os passageiros viajantes deverão informar o 
número do CPF, independentes de serem os pagantes 
ou não. 
 
PREÇOS 
Os preços de qualquer programa de turismo 
internacional variam mês a mês com 
suplementos/descontos na parte aérea e/ou terrestre,  
em épocas de alta/ baixa temporada. Há, ainda, as 
oscilações de câmbio e/ou alterações de valores pelos 
próprios fornecedores. Perante a impossibilidade de 
fixação de preços durante toda a validade deste 
folheto, procuramos manter o nosso site 
www.queensberry.com.br sempre atualizado e 
publicamos tabelas de valores avulsas. Todos os 
preços estão sujeitos à alteração sem aviso prévio, 
seja em função do aumento do custo de qualquer um 
dos itens  
que compõem a viagem ou da alteração dos câmbios. 
Os preços deste programa são somente válidos 
durante  
a TURISMO WEEK, para reservas confirmadas de 24 a 
30 de setembro de 2012. 
 
BILHETES AÉREOS 
O bilhete aéreo deste programa refere-se à tarifa 
acordo ALITALIA TURISMO WEEK para a classe 
econômica promocional, válida somente para reservas 
e emissões concluídas de Set.24 a Out.05, para 
período de embarque de Out.01 a Mar.31, 2013, com 
restrições de endosso, mudança de rotas, datas e 
reembolso e sujeita a disponibilidade. Obs.: No caso 
de não disponibilidade de lugares na classe de reserva 
promocional, considerada em nossos valores, a tarifa 
aérea poderá sofrer alterações, dependendo da classe 
disponível para emissão do bilhete. 
As frequências aéreas poderão sofrer alterações, de 
tal forma que o programa será readaptado. 
As companhias aéreas somente permitem o embarque 
caso o sobrenome/nome do bilhete aéreo corresponda 
ao nome constante no passaporte, portanto sempre 
verificar se os nomes das reservas estão em 
conformidade com o passaporte. 
Para maior segurança, pedimos que nos envie por 
email as cópias dos passaportes dos clientes. 
 
BAGAGEM 
A franquia de bagagem nos trechos aéreos operados 
pela Alitalia neste programa obedece às regras 
específicas da cia. aérea Alitalia, permitindo o 
transporte de  2 duas) malas de até 32kg cada uma 
em todos os trechos voados. Durante os percursos 
terrestres está incluído o transporte de uma mala de 
tamanho médio por pessoa. Os passageiros que 
viajarem com mais de uma mala serão responsáveis 
pelo transporte das mesmas. 

 
ACOMODAÇÃO 
O programa foi elaborado com acomodação em 
apartamentos duplos com uma cama de casal ou duas 
camas de solteiro de acordo com a classificação 
descrita acima.  
A bom rigor não existe quartos triplos, mas quartos 
com duas camas de solteiro ou com uma cama de 
casal e uma cama extra, geralmente de armar ou sofá 
cama, sendo que o espaço livre fica diminuído. A 
hospedagem nos hotéis obedece como regra geral, o 
critério internacional de horário de entrada (check in) 
às 15h00 e de saída (check out) entre as 10h00 e 
12h00. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros portadores de passaporte brasileiro não 
precisam de visto de entrada nos países deste 
programa. 
O passageiro é inteiramente responsável pela 
obtenção dos documentos necessários para a viagem, 
devendo possuir passaporte com validade mínima de 
seis meses a contar da data de retorno ao Brasil, com 
os devidos vistos em dia.   
Não é necessário comprovante de vacina contra a 
febre amarela para entrada nos países deste 
programa. 
 
CARTÃO DE ASSISTENCIA INTERNACIONAL 
No programa acima está incluído cartão de assistência 
internacional Assist Card plano Classic, válido somente 
para pessoas até 64 anos. Solicite as condições gerais 
e as coberturas deste plano. O Assist Card plano 
Classic atende as exigências do tratado de Schengen. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS TURISMO 
WEEK 
1) Pagamento à Vista. 
2) Parcelado sendo: 
 Cartões de crédito da bandeira VISA emitidos no 

Brasil: em até 12 vezes, sendo 25% entrada a 
vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 11 vezes iguais. 

 Cartões de crédito das bandeiras American 
Express, Mastercard e Diners emitidos no Brasil: 
em até 10 vezes, sendo 25% entrada a vista + 
taxas (cheque ou deposito bancário) e saldo em 
9 vezes iguais. 

 Financiamento em cheque sem juros: Em até 10 
vezes, sendo 25% entrada a vista + taxas 
(cheque ou deposito bancário) e saldo em 9 
vezes iguais  

As opções para pagamento parcelado poderão ser 
alteradas sem aviso prévio – para mais parcelas ou 
para menos parcelas. As alternativas disponíveis serão 
comunicadas na hora da confirmação da reserva. 
Financiamento restrito a pessoa física e está sujeito a 
aprovação de crédito. 
 
CANCELAMENTO 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)  Taxa administrativa............................... 2% 
2)  Pena compensatória  
Cancelamento até 30 dias antes do embarque 3% 
Cancelamento a menos de 30 dias antes do embarque 
10% 

http://www.queensberry.com.br/


 
3)  Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada 

pelos hotéis e outros fornecedores terrestres, 
pelas companhias aéreas e/ou marítimas. Em 
certos casos, especialmente no caso de reservas 
para datas nobres como Réveillon, Carnaval, férias 
e feriados e reservas durante a alta temporada, 
estas taxas ou multas poderão ser cobradas no 
evento de qualquer cancelamento efetuado depois 
do pagamento do sinal/ depósito. Os valores 
aumentam substancialmente na medida em que o 
cancelamento acontece mais perto da data de 
embarque, podendo chegar a 100% do valor total.  

No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 
Consulte as condições específicas de cada programa. 
Consulte as condições específicas de cada programa. 

 
 
EVENTOS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
A operadora não responde por atrasos, antecipações 
ou mudança de horários e cancelamento decorrentes 
de condições atmosféricas ou catástrofes naturais, tais 
como, tempestades, nevascas, tormentas, terremotos, 
maremotos, erupções vulcânicas e furacões, bem 
como decisões governamentais, atos de terrorismo, 
passeatas, feriados locais, roubos, furtos, bem como 
outros motivos de força maior ou casos fortuitos, 
sendo os eventuais gastos pessoais motivados por tais 
circunstâncias de responsabilidade do passageiro. 
 
Veja este e outros roteiros no nosso site: 
www.queensberry.com.br 

 

http://www.queensberry.com.br/

