EXPERIÊNCIAS ÚNICAS NA TOSCANA
OPÇÕES DE PASSEIOS PRIVATIVOS DESDE FLORENÇA
FULL DAY EM MARANELLO, COM TEST DRIVE DE FERRARI
Saída de Florença em carro rumo a Maranello para um teste drive de 20 minutos da Ferrari F430, com o acompanhamento de
um instrutor. Entrada no Museu da Ferrari, almoço em restaurante típico e visita a uma fábrica de azeite. Regresso a Florença.
FULL DAY EM MONTALCINO E MONTEPULCIANO, COM DEGUSTAÇÃO NO CASTELLO BANFI
Dia dedicado à rota dos nobres vinhos da Toscana. Encontro com o guia local e visita a Montepulciano, uma pitoresca cidade no
alto do Monte Poliziano, cercada por vastos vinhedos que dão origem aos vinhos Nobile e Rosso di Montepulciano. Suas ruelas,
lojas, restaurantes e cafés dão um ar refinado à cidade. Continuaremos pela Piazza Grande, onde está o Duomo, o Palazzo
Comunale, a Torre di Pulcinella e a Igreja de Santo Agostinho. A próxima visita será Montalcino, terra do vinho Brunello de
Montalcino. Visita à Piazza del Popolo, com o Palazzo del Priori, prefeitura da cidade e sua fortaleza do séc. XIV transformada
em uma enoteca. Em seguida, partida rumo à região de Poggio AlleMura para uma degustação de três vinhos, com
possibilidade de almoçar no Castello (não incluído).
CAÇA AS TRUFAS | DURAÇÃO: 4h
Café da manhã, encontro com o motorista e saída para San Miniato. Começo da caça às trufas com o acompanhamento de uma
pessoa experiente e o cachorro nos bosques. Ao término, degustação de pratos preparados com trufas (bebidas incluídas).
Regresso a Florença.
Observação: a atividade é realizada em língua italiana/inglesa. Disponível de janeiro a setembro.
VISITA À VINÍCOLA ANTINORI, COM DEGUSTAÇÃO E ALMOÇO | DURAÇÃO: 8h
Café da manhã, encontro com o motorista e saída para Bargino. Chegada, visita à adega e degustação de três vinhos.
Almoço e regresso à Florença.
Para mais informações, consulte a nossa equipe: mercatur@mercatur.com.br
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