EXPERIÊNCIAS EM ROMA
PASSEIOS PRIVATIVOS

PEDRAS E ÁGUAS | DURAÇÃO: 3h
Encontro com o guia de língua portuguesa e o motorista para visitar os principais pontos turísticos da Roma Barocca,
começando pela Praça da Espanha. Continuação até a espetacular Fonte de Trevi, Piazza della Rotonda, com o Panteão,
terminando na Praça Navona, onde há obras realizadas por Bernini e Borromini.
Observação: boa parte da visita é realizada a pé.
VISÃO ROMANA | DURAÇÃO: 4h
Encontro com o guia de língua portuguesa e o motorista para visitar a Basílica de São Pedro, que abriga centenas de obrasprimas, incluindo o Pietá de Michelangelo. Continuação à Piazza Venezia, onde está o espetacular monumento dedicado ao Rei
Vittorio Emanuele II. Seguiremos até a famosa Piazza del Campidoglio, desenhada por Michelangelo, onde o viajante poderá
admirar uma maravilhosa vista do Fórum Romano. Prosseguimento ao glorioso Circus Máximo e às Termas de Caracalla.
Parada no impressionante Coliseu para uma visita ( exterior).
CRISTIANISMO PURO | DURAÇÃO: 4h
Encontro com o guia de língua portuguesa e traslado para descobrir as histórias e os segredos dos Museus Vaticanos. Os
principais destaques são: Criação de Adão, afresco da Capela Sistina e Salas do Rafael. No final, visitaremos a Basílica de São
Pedro que, com a sua enorme cúpula, um exemplo da arquitetura monumental. A Basílica abriga centenas de obras-primas,
incluindo o Pietá de Michelangelo. Ao término, traslado e regresso.
SÃO PEDRO E PEDRAS E ÁGUAS | DURAÇÃO: 6h
Encontro com o guia de língua portuguesa e o motorista para visitar a Basílica de São Pedro, que abriga centenas de obrasprimas, incluindo o Pietá de Michelangelo. No final, seguiremos a visita de Roma Barocca com a espetacular Fonte de Trevi, a
Piazza della Rotonda e a Praça Navona, onde há obras realizadas por Bernini e Borromini.
Observação: parte da visita será realizada a pé.
GLADIADORES | DURAÇÃO: 3h
Encontro com guia de língua portuguesa e motorista para visitar o interno do Coliseu e conhecer a antiga Roma na era dos
Gladiadores. Continuaremos à colina do Palatino e à zona arqueológica dos Foros Romanos, para conhecer como viviam os
Romanos.
SEGREDOS ROMANOS | DURAÇÃO: 3h
Encontro com o guia de língua portuguesa e o motorista para descobrir a verdadeira Roma. O início do passeio será pelo monte
Aventino, onde se pode admirar a cúpula de São Pedro dentro do buraco da fechadura do portão. Continuaremos a visita até o
Giardino Degli Aranci, que oferece uma das melhores vistas da cidade. Visita ao exterior da Bocca della Verità, terminando pelo
Teatro Marcello e bairro judaico, um verdadeiro passeio pela Roma autêntica.
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A GRANDE BELEZA | DURAÇÃO: 3h
Encontro com o guia de língua portuguesa e o motorista para visitar a Praça Navona, onde há obras realizadas por
Bernini e Borromini e se pode saborear o famoso gelato al tartufo. Seguiremos até o Castel Sant'Angelo, com visita ao seu
interior, finalizando no monte Gianicolo, onde está o tumulo e a estátua de Anita Giuseppe Garibaldi.
COOKING CLASS EM CASA ROMANA | DURAÇÃO: 3h
Nesta experiência, o viajante aprenderá sobre as bases da cozinha italiana, como fazer a massa caseira e diversos pratos
típicos. A atividade começa com a compra dos ingredientes com o acompanhamento do chef no mercado de Campo de Fiori, o
mais importante e característico da cidade. Após as compras, passearão pelas ruas do centro e chegarão na casa onde
acontecerá a aula de culinária. Ao final, almoçarão os pratos preparados.
Observação: o ponto alto desta experiência é o profissionalismo do chef e a casa utilizada para a atividade. O inclui o transfer
in/out.
LAURA TONATTO PERFUMES | DURAÇÃO: 3h
Laura Tonatto é uma artista de perfumes conhecida internacionalmente, que cria perfumes para hotéis de luxo, atores e
personagens públicas. No seu atelier, localizado no coração histórico de Roma, os especialistas irão ajudar na criação de um
aroma exclusivo e único para o viajante. Essa experiência inclui a entrega do frasco do perfume (100 ml) e o certificado de
exclusividade.
TEMPO DE VESPA | DURAÇÃO: 4h
Tour pela cidade em uma vespa original. O motorista levará o viajante a descobrir Roma como um verdadeiro romano. O
passeio de Vespa oferece a possibilidade de visitar muitos lugares da cidade e de chegar em pontos com vistas deslumbrantes,
como no filme "A princesa e o plebeu" (Vacanze Romane).
Observação: aconselhável na primavera e no verão.
Para mais informações, consulte a nossa equipe de atendimento: mercatur@mercatur.com.br

RUA D.PEDRO II, 1240, 308 | 90550-141 | PORTO ALEGRE | RS | BRASIL
FONE: 55 51 3026.4411 | FAX: 55 51 3027.8833| WWW.MERCATUR.COM.BR

