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C ROÁC I A , E S LOV Ê N I A E M O N T E N EG RO

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais e 

teatros. Importantes museus incluem o Museu 

Etnográfico, o Museu de Mimara, a Galeria dos 

Mestres Antigos e a Galeria de Arte Moderna.

Ístria é uma bela região com cidades fascinantes, 

lindo litoral e três Parques Nacionais. A herança 

veneziana de Porec fica evidente em seus palácios, 

praças e edifícios religiosos, enquanto Pula é 

conhecida por seus monumentos romanos, 

notadamente o antigo Anfiteatro Romano e o 

Portal de Hércules. A cidade veneziana de Rovinj é 

um verdadeiro deleite, enquanto a região de trufas 

e vinhas em torno de Motovun realmente 

impressiona. O Patrimônio Mundial da UNESCO 

do Parque Nacional de Plitvice também é famoso 

por suas cachoeiras espetaculares, belos lagos e 

ricas flora e fauna.

O centro da cidade romana de Split é cheio de 

charme; os principais pontos turísticos incluem o 

Palácio do Imperador Diocleciano, outrora sua 

residência, a Câmara Municipal renascentista na 

Praça do Povo e o Museu de Split com suas obras, 

pinturas e livros do século XVI.

Dubrovnik foi apelidada de “a pérola do Adriático” 

pelo Lord Byron e é hoje um Patrimônio Mundial da 

UNESCO que não se pode deixar de visitar. 

Certifique-se de visitar o Palácio Sponza, do século 

XIV, que abriga os Arquivos do Estado, o Mosteiro 

Dominicano, o Palácio do Reitor e a Praça da Lógia.

As Ilhas da Dalmácia, a apenas uma curta viagem 

de barco desde de Dubrovnik ou Split, oferecem 

excelentes praias, campos de lavanda perfumada e 

azeitonas graúdas, bem como vinhos autênticos 

pouco conhecidos mas excelentes. A ilha de Hvar, 

um resort mediterrâneo da moda, é conhecida por 

sua riqueza de flores silvestres, enquanto Korcula 

abriga uma fascinante coleção de arte veneziana e 

dálmata e ícones bizantinos. A praia mais 

espetacular da Croácia pode ser encontrada na 

bonita e tranquila ilha de Brac.

ESLOVÊNIA

Ljubljana (Liubliana), capital descontraída e 

amigável da Eslovênia, caracteriza-se por sua bela 

arquitetura barroca justaposta com os desenhos 

mais novos da Art Nouveau. Mais recentemente, o 

mundialmente famoso arquiteto Jože Plecnik deixou 

uma marca notável na cidade. As Três Pontes 

fornecem uma entrada elegante para a Cidade 

Velha, que vibra com restaurantes, cafés, galerias e 

lojas de antiguidades. Uma subida até a torre do 

Castelo de Liubliana será recompensada com uma 

deslumbrante vista panorâmica da cidade.

Bled é uma parada obrigatória para qualquer pessoa 

que visite a Eslovênia. Erguido sobre uma rocha 

acima da cidade está o Castelo de Bled, do qual se 

tem vistas de cartão postal da cidade e da Igreja de 

Peregrinação da Assunção de Maria, famosa por 

estar situada em uma pequena ilha no antigo lago 

glacial. Na cidade, não deixe de experimentar o 

Kremšnita, famoso bolo de creme da Eslovênia.

“Em Dubrovnik mencionamos à nossa 
guia A&K que gostaríamos muito de 
fazer uma visita a uma casa de família 
local. Ao ouvir isso, nossa guia ligou 
para sua mãe e demos uma passada na 
casa de sua família para um café. Seu 
avô, que tinha sido comandante de 
navio, compartilhou conosco muitas de 
suas lembranças e fotografias 
fascinantes. Foi uma visita da qual 
nunca nos esqueceremos.”
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GASTRONOMIA
• Aula de culinária exclusiva, Ravello
• Degustação de azeite de oliva, Sicília
• Degustação de vinhos, Chianti
• Caça a trufas, Ístria
• Excursão por bares, Veneza

AVENTURA
• Balonismo de ar quente, Chianti
• Voo de helicóptero sobre Veneza
• Late privado, Dubrovnik
•  Golfe nas planícies de lava do 

Monte Etna
•  Condução por uma pista da 

Maserati, Parma

FAMÍLIAS
•  Passeios de caiaque no mar 

e mergulho com snorkels 
(respiradores), Croácia

• Confecção de pizzas, Roma 
• Escola de gladiadores, Roma 
• Ciclismo pelo cânion do rio Cetina
• Venetian mask making workshop

COMPRAS E MODA
•  Assistente de compras pessoal 

em Florença
• Triângulo Dourado, Milão
• Cerâmica pintada à mão, Úmbria
•  Casas de moda, Via Condotti, Roma
•  Joalheiros e trabalhadores em couro, 

Florença

ARTE E ARQUITETURA
• Capela Sistina, Roma
•  Uffizi Gallery (Galeria dos Ofícios) 

em Florença
•  Palácio do Doge (também conhecido 

como Palácio Ducal), Veneza
• Mosteiro Franciscano, Dubrovnik
• Domo, Milão

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona 
• Casa de Ópera La Fenice, Veneza
•  Turnê pelo Teatro Alla Scala, Milão
• Festival Puccini, Torre del Lago
•  Corrida de Cavalos e Cortejo Histórico 

de Palio, Siena

P E R FE ITO PA R A …

Visite um produtor de vinhos com uma adega subaquática particular na ilha de Hvar • Explore a praia rochosa em Bale, onde 
podem ser vistas pegadas de dinossauros • Visite produtores de seda na aldeia de Konavle • Desfrute de um apresentação à 
capela exclusiva de um coro croata • Junte-se a um especialista para uma caça às trufas da Ístria, difíceis de serem 
encontradas • Desfrute de uma visita exclusiva às cavernas de Postojna
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Postojna abriga a segunda maior caverna da 

Europa. Este formidável sistema de cavernas de 

19,3 quilômetros tem sido continuamente 

modelado e ampliado ao longo de milhões de anos 

em câmaras espaçosas e passagens intrigantes 

esculpidas por uma miríade de estalactites e 

estalagmites. Esta fenomenal caverna natural pode 

ser explorada a bordo de um trem especial.

MONTENEGRO

A magnífica arquitetura medieval e os famosos 

monumentos de Kotor resultaram em sua inclusão 

na lista de patrimônios mundiais da UNESCO e a 

Catedral de St. Tryphon representa um 

extraordinário legado da cultura romana. A notável 

cidade se encontra em um fiorde incrível, que 

rivaliza com os da Noruega.

Budva remonta ao século V aC. Encantadoramente 

pitoresca, a cidade fica sobre uma pequena 

península, um tesouro do patrimônio cultural. Com 

inúmeras belas praias e a exclusiva estância de Sveti 

Stefan a apenas uma curta caminhada de distância, 

este é o local perfeito para um retiro relaxante.



G RU P O S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

De excursões em terra a programas totalmente 

inclusivos, nossos serviços abrangentes garantem 

operações em terra perfeitas e diferentes, 

propostas criativas, para que você não tenha que se 

preocupar com nada. Nossos Diretores de Grupos 

são os melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo; 

gastrônomos podem desfrutar dos sabores da 

Croácia, os amantes da história poderão descobrir 

os antigos impérios romano e grego da Sicília, 

enquanto horticultores talvez queiram explorar os 

grandes jardins da Itália.

INCENTIVOS

Baseados no coração da Itália, podemos facilmente 

organizar visitas a vinícolas particulares, passeios 

por Roma em lambretas antigas, oradores 

especializados, locais para jantares de gala e 

muitos outros serviços personalizados.

ROMA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão pela Roma Imperial, incluindo o famoso 

Coliseu, o Fórum Romano e o Monte Palatino

•  Museus do Vaticano e a espetacular Capela 

Sistina (possibilidade de uma visita exclusiva após 

o horário normal)

•  Visita à Galeria Borghese e Jardins, com sua 

impressionante coleção de arte iniciada pelo 

cardeal Scipione Borghese, um dos maiores 

colecionadores do mundo

•  Competição culinária em uma das respeitadas 

instituições culinárias de Roma

Locais de Gala

•  Uma elegante mansão do século XIX, com vistas 

magníficas de Roma

•  Um palácio nobre particular contendo obras de 

arte barroca de valor inestimável

•  As encantadoras salas de banquetes de um 

palácio do século XIX, situado em um belo parque 

em meio a ruínas romanas, plantas e fontes

FLORENÇA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão pela Florença renascentista, incluindo 

uma visita ao Domo e à Galeria da Academia para 

ver o David de Michelangelo

• Excursão de um dia pela região rural da Toscana

•  Degustação de vinhos e azeite de oliva na 

vinícola Antinori

•  Caminhadas pelas Vilas e Jardins dos Médici de 

Castello e Petraia

Locais de Gala

•  Uma mansão aristocrática situada nas colinas 

verdejantes que cercam Florença

•  A Sala dos Espelhos e a Galeria de Bailes de um 

palácio do século XV

•  A magnífica fortaleza medieval no coração da 

região dos vinhos Chianti Classico 

Torne seu evento de gala 
verdadeiramente memorável 
com uma ópera exclusiva, 
concertos de música clássica ou 
jazz ou até mesmo uma 
deslumbrante queima de fogos
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ITÁ L I A

belas mansões, mirantes repletos de rosas, cachos 

de glicínias e majestosas vistas dos Alpes, enquanto 

as montanhas das Dolomitas se elevam majestosas 

dominando o norte.

ITÁLIA CENTRAL

Roma é uma mistura inebriante de obras de arte e 

arquitetura, ruínas clássicas e exuberantes igrejas 

e praças barrocas. Um verdadeiro museu vivo, 

pode-se ver e tocar seus 2.700 anos de história 

em exibição para onde quer que se olhe.

Úmbria é uma região antiga abençoada com 

colinas íngremes, vales profundos e rios 

caudalosos. Vale a pena explorar a paisagem 

relativamente intocada e a rica arquitetura das 

cidades de Perúgia, Assis e Orvieto.

Toscana, com sua bela paisagem e cidades 

fascinantes, é sem dúvida a região mais conhecida 

da parte central da Itália. Festivais e concursos 

locais, como o Palio di Siena, são realizados com a 

pompa e cerimônia antigas, enquanto cidades 

como San Gimignano e Lucca exibem charme 

arcaico em profusão. Um monumento ao 

Renascimento, quem visita Florença não pode 

deixar de se deliciar com as obras arquitetônicas, 

galerias de arte e lojas de artesanato.

SUL DA ITÁLIA

A Costa Amalfitana, de Sorrento a Salerno, leva os 

viajantes por paredões rochosos que mergulham no 

mar e enseadas arenosas pontilhadas com 

pequenos barcos coloridos.  Amalfi, Ravello e 

Positano se agarram precariamente nos lados de 

“A única coisa mais impressionante que a 
Basílica de São Marcos é o zig-zag da fila 
de pessoas para visitar seu interior. 
Nosso guia nos passou por toda a fila até 
uma porta lateral, deu um rápido “ciao” 
para o segurança e entramos direto!”
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O D I FE R E N C I A L A & K

BEM-VINDO

Itália e Croácia continuam sendo destinos 

extremamente populares e, com tamanha 

diversidade de paisagens, arquitetura e 

gastronomia ao lado de uma cultura inegavelmente 

fascinante, é fácil perceber porque.

Na A&K Itália e Croácia, consideramos nossa 

missão não apenas mantermo-nos atualizados em 

relação aos progressos, hotéis, restaurantes e 

atividades, também garantimos contatos de longa 

data e uma rede de pessoal a postos onde você 

estiver que nos permitem descobrir segredos e 

experiências locais além do alcance do viajante 

comum. Qualquer pessoa pode levá-lo a uma 

vinícola, mas somente a Abercrombie & Kent lhe 

dá a oportunidade de ter sua própria videira em um 

vinha nobre.

Com uma equipe de funcionários dedicados, nossa 

paixão e expertise se estendem a todos os aspectos 

de sua visita, desde os excelentes hotéis e serviços 

de transporte exclusivo aos melhores guias locais e 

experiências ímpares de acesso (Insider Access). 

Sabemos como equilibrar suas necessidades de 

forma a revelar de maneira perfeita nosso destino.

Permita-nos apresentá-lo aos nossos extraordinários 

países Itália, Croácia, Montenegro e Eslovênia e 

experimente o toque extra especial da A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente e Principal Executivo

SERVIÇOS DA A&K ITÁLIA E CROÁCIA

•  Organização de viagens individuais FIT (Turista 

Estrangeiro Independente), apoiadas por nossa 

rede de Anjos da Guarda

•  Programas sob medida para grupos, incluindo 

salas de jantar exclusivas, variedade de atividades, 

manuseio de bagagem e os melhores Diretores de 

Grupo/Gerentes de Eventos da Itália

•  Itinerários de interesses especiais com temas 

como gastronomia, arte, arquitetura ou história

•  Programas de incentivo e gerenciamento de 

eventos especiais em destinos selecionados

• Cruzeiros costeiros privados 

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS REGIONAIS/MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão por múltiplos países 

quando você pode trabalhar com apenas um 

especialista lhe oferecendo apoio consistente? A 

infraestrutura única de especialistas em terra da 

A&K Itália e Croácia significa que você pode 

construir um itinerário para qualquer número de 

destinos dentro da Itália, da Croácia, de 

Montenegro e da Eslovênia, lidando com um único 

ponto de contato, com uma simples transação, mas 

sem perder qualquer vantagem competitiva ou 

detalhe local. Nossa equipe da A&K Europa também 

terá prazer em ajudar com excursões multipaíses 

combinando a Itália com o restante da Europa.

ANJOS DA GUARDA DA A&K ITÁLIA E 

CROÁCIA

Nossa rede única de pessoal, sempre a postos onde 

quer que você esteja, permite à A&K Itália e 

Croácia fornecer suporte sem paralelo a seus 

clientes, 24 horas por dia/7 dias por semana. 

Depois de um encontro pessoal no aeroporto e 

uma reunião de orientação em seu hotel, nosso 

Anjo da Guarda estará trabalhando nos bastidores 

para garantir que seus clientes desfrutem de cada 

minuto de suas férias. Ele/ela estará sempre a 

apenas um telefonema de distância para lhe dar 

apoio e orientação.

CONCIERGE RAIL

As viagens de trem na Europa são rápidas, 

confortáveis e econômicas. Entretanto, as estações 

de trem são confusas e o manuseio de bagagem 

extenuante. O inovador serviço ‘Concierge Rail’ 

da A&K Itália e Croácia oferece a solução perfeita, 

com a garantia e a praticidade de transferências 

com acompanhante, reservas de assento e serviços 

de carregador.

OS MELHORES GUIAS ESPECIALISTAS, 

DIRETORES DE GRUPO E GERENTES  

DE EVENTOS

Graças aos rigorosos critérios de seleção utilizados 

pela A&K Itália e Croácia, nossos guias expertos 

locais e Diretores de Grupo são conhecidos como 

os melhores do setor. Nossos guias especializados 

apresentarão cada destino com paixão e 

conhecimento, mantendo a flexibilidade para 

acomodar as preferências dos clientes.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Itália e Croácia 

estão obrigados a respeitar rigorosas leis de saúde e 

segurança e os clientes são cobertos por nosso 

seguro compreensivo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

Mais de 25 anos de trabalho em rede, têm permitido 

à A&K Itália e Croácia construir uma impressionante 

variedade de oportunidades de ‘Insider Access’, 

aqueles momentos especiais que dão a um visitante 

uma visão mais profunda do destino que escolheu e 

os recompensa com experiências e lembranças que 

só a A&K pode proporcionar.

Nossos Serviços-Chave   • Reuniões e eventos • Espaços para jantares de gala • Aluguel de equipamentos técnicos e 
suporte técnico • Catering • Decoração floral • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • 
Passeios turísticos • Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Brindes corporativos personalizados 
•  Equipe multilíngue de gestão de eventos

Aprenda os segredos da confecção de uma pizza autêntica com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
príncipe em sua propriedade de vinhos e adote um dos seus vinhos • Faça um teste com uma Ferrari, Maserati ou 
Lamborghini • Tenha acesso exclusivo ao Corredor Vasariano em Florença • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do 
Vaticano e à Capela Sistina • Saiba como os artesãos florentinos criam joias

ITÁLIA

Um destino extraordinariamente diversificado que 

nunca desaponta, visitantes chegam aos bandos 

para se maravilhar com o fabuloso patrimônio 

cultural e a riqueza de tesouros naturais da Itália e 

desfrutar dos prazeres da dolce vita.

NORTE DA ITÁLIA

Veneza é como nenhum outro lugar do mundo, com 

seu ar de puro encanto romântico. Construída 

inteiramente sobre a água, esta extraordinária 

cidade flutuante apresenta uma mistura 

impressionante de arquitetura bizantina, gótica e 

renascentista. E as belas ilhas de Murano, Torcello 

e Burano, famosas por suas oficinas de rendas e 

vidro, se encontram a um rápido e agradável 

cruzeiro desde Veneza.

Ligúria, ou ‘A Riviera Italiana’, tem o trecho mais 

belo da costa do norte da Itália, incluindo a 

glamorosa marina de Portofino e as minúsculas mas 

belas aldeias de Cinque Terre, famosas pelas 

pitorescas trilhas que correm entre elas.

Milão é a cidade mais dinâmica da Itália, servindo 

como capital da moda e do design. Vista por muitos 

como o coração da Itália, Milão ganha vida com 

boutiques de designers, restaurantes, museus e 

experiências culturais do mais alto nível e abriga 

também a “Última Ceia” de da Vinci, na igreja de 

Santa Maria delle Grazie, do século XV.

No Lake District italiano, os lagos de Como, Garda 

e Maggiore oferecem ao visitante um recanto de 

íngremes penhascos, enquanto a sofisticada ilha de 

Capri e sua tranquila vizinha, Ischia, acenam 

sedutoras. A curta distância, os antigos locais de 

Pompéia e Herculano revelam cidades congeladas 

no tempo desde seu enterro em 79 dC sob a lava 

derretida do Vesúvio.

A ilha da Sicília possui um charme do velho mundo 

não encontrado no continente, enquanto as 

influências históricas de todo o Mediterrâneo são 

evidentes nos templos de Agrigento e Siracusa e 

do Teatro Grego em Taormina. Para os 

gastrônomos, a Sicília oferece peixe fresco e 

vinhos locais excelentes.

Puglia é menos conhecida mas igualmente 

charmosa, ocupando o tranquilo “calcanhar” da 

Itália e lembrando a Grécia, com suas casas caiadas 

e praias deslumbrantes.

VENEZA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão às ilhas de Burano e Torcello, famosas 

por sua arquitetura e mosaicos

•  Cruzeiro exclusivo a Veneza Oculta: cruzeiro 

ao longo do famoso Grande Canal antes de 

desembarcar para visitar o palácio de 

Ca’ Rezzonico

•  Excursão à noite por bacari (bares) para 

experimentar a antiga tradição veneziana 

de degustar aperitivos antes do jantar, 

provando pequenas amostras da verdadeira 

culinária veneziana

Locais de Gala

•  Um jantar à luz de velas e baile de máscaras num 

belo palácio do século XV, situado no Grande 

Canal e acessado por gôndola

•  Um museu histórico único situado em um palácio 

imponente desenhado por Massari sobre o 

Grande Canal

•  Espetáculo de ópera e jantar em uma das mais 

famosas e belas casas de ópera de Veneza
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C ROÁC I A , E S LOV Ê N I A E  M O N T E N EG RO

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais e 

teatros. Importantes museus incluem o Museu 

Etnográfico, o Museu de Mimara, a Galeria dos 

Mestres Antigos e a Galeria de Arte Moderna.

Ístria é uma bela região com cidades fascinantes, 

lindo litoral e três Parques Nacionais. A herança 

veneziana de Porec fica evidente em seus palácios, 

praças e edifícios religiosos, enquanto Pula é 

conhecida por seus monumentos romanos, 

notadamente o antigo Anfiteatro Romano e o 

Portal de Hércules. A cidade veneziana de Rovinj é 

um verdadeiro deleite, enquanto a região de trufas 

e vinhas em torno de Motovun realmente 

impressiona. O Patrimônio Mundial da UNESCO 

do Parque Nacional de Plitvice também é famoso 

por suas cachoeiras espetaculares, belos lagos e 

ricas flora e fauna.

O centro da cidade romana de Split é cheio de 

charme; os principais pontos turísticos incluem o 

Palácio do Imperador Diocleciano, outrora sua 

residência, a Câmara Municipal renascentista na 

Praça do Povo e o Museu de Split com suas obras, 

pinturas e livros do século XVI.

Dubrovnik foi apelidada de “a pérola do Adriático” 

pelo Lord Byron e é hoje um Patrimônio Mundial da 

UNESCO que não se pode deixar de visitar. 

Certifique-se de visitar o Palácio Sponza, do século 

XIV, que abriga os Arquivos do Estado, o Mosteiro 

Dominicano, o Palácio do Reitor e a Praça da Lógia.

As Ilhas da Dalmácia, a apenas uma curta viagem 

de barco desde de Dubrovnik ou Split, oferecem 

excelentes praias, campos de lavanda perfumada e 

azeitonas graúdas, bem como vinhos autênticos 

pouco conhecidos mas excelentes. A ilha de Hvar, 

um resort mediterrâneo da moda, é conhecida por 

sua riqueza de flores silvestres, enquanto Korcula 

abriga uma fascinante coleção de arte veneziana e 

dálmata e ícones bizantinos. A praia mais 

espetacular da Croácia pode ser encontrada na 

bonita e tranquila ilha de Brac.

ESLOVÊNIA

Ljubljana (Liubliana), capital descontraída e 

amigável da Eslovênia, caracteriza-se por sua bela 

arquitetura barroca justaposta com os desenhos 

mais novos da Art Nouveau. Mais recentemente, o 

mundialmente famoso arquiteto Jože Plecnik deixou 

uma marca notável na cidade. As Três Pontes 

fornecem uma entrada elegante para a Cidade 

Velha, que vibra com restaurantes, cafés, galerias e 

lojas de antiguidades. Uma subida até a torre do 

Castelo de Liubliana será recompensada com uma 

deslumbrante vista panorâmica da cidade.

Bled é uma parada obrigatória para qualquer pessoa 

que visite a Eslovênia. Erguido sobre uma rocha 

acima da cidade está o Castelo de Bled, do qual se 

tem vistas de cartão postal da cidade e da Igreja de 

Peregrinação da Assunção de Maria, famosa por 

estar situada em uma pequena ilha no antigo lago 

glacial. Na cidade, não deixe de experimentar o 

Kremšnita, famoso bolo de creme da Eslovênia.

“Em Dubrovnik mencionamos à nossa 
guia A&K que gostaríamos muito de 
fazer uma visita a uma casa de família 
local. Ao ouvir isso, nossa guia ligou 
para sua mãe e demos uma passada na 
casa de sua família para um café. Seu 
avô, que tinha sido comandante de 
navio, compartilhou conosco muitas de 
suas lembranças e fotografias 
fascinantes. Foi uma visita da qual 
nunca nos esqueceremos.”
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GASTRONOMIA
• Aula de culinária exclusiva, Ravello
• Degustação de azeite de oliva, Sicília
• Degustação de vinhos, Chianti
• Caça a trufas, Ístria
• Excursão por bares, Veneza

AVENTURA
• Balonismo de ar quente, Chianti
• Voo de helicóptero sobre Veneza
• Late privado, Dubrovnik
•  Golfe nas planícies de lava do 

Monte Etna
•  Condução por uma pista da 

Maserati, Parma

FAMÍLIAS
•  Passeios de caiaque no mar 

e mergulho com snorkels 
(respiradores), Croácia

• Confecção de pizzas, Roma 
• Escola de gladiadores, Roma 
• Ciclismo pelo cânion do rio Cetina
• Venetian mask making workshop

COMPRAS E MODA
•  Assistente de compras pessoal 

em Florença
• Triângulo Dourado, Milão
• Cerâmica pintada à mão, Úmbria
•  Casas de moda, Via Condotti, Roma
•  Joalheiros e trabalhadores em couro, 

Florença

ARTE E ARQUITETURA
• Capela Sistina, Roma
•  Uffizi Gallery (Galeria dos Ofícios) 

em Florença
•  Palácio do Doge (também conhecido 

como Palácio Ducal), Veneza
• Mosteiro Franciscano, Dubrovnik
• Domo, Milão

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona 
• Casa de Ópera La Fenice, Veneza
•  Turnê pelo Teatro Alla Scala, Milão
• Festival Puccini, Torre del Lago
•  Corrida de Cavalos e Cortejo Histórico 

de Palio, Siena

P E R FE ITO PA R A …

Visite um produtor de vinhos com uma adega subaquática particular na ilha de Hvar • Explore a praia rochosa em Bale, onde 
podem ser vistas pegadas de dinossauros • Visite produtores de seda na aldeia de Konavle • Desfrute de um apresentação à 
capela exclusiva de um coro croata • Junte-se a um especialista para uma caça às trufas da Ístria, difíceis de serem 
encontradas • Desfrute de uma visita exclusiva às cavernas de Postojna

Abercrombie & Kent Italy & Croatia
Piazza San Jacopino n.7,  

Florence 50144, Italy. 
Tel +39 055 29 4629  

italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St Georges House, Ambrose Street,  

Cheltenham, Gloucestershire,  
GL50 3LG, UK. 

Tel +44 (0)1242 547700  
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11,  

Office 311/313,  
Moscow 107031, Russia.  
Tel +7 (0)495 514 0089  

russia@europe.abercrombiekent.com

Postojna abriga a segunda maior caverna da 

Europa. Este formidável sistema de cavernas de 

19,3 quilômetros tem sido continuamente 

modelado e ampliado ao longo de milhões de anos 

em câmaras espaçosas e passagens intrigantes 

esculpidas por uma miríade de estalactites e 

estalagmites. Esta fenomenal caverna natural pode 

ser explorada a bordo de um trem especial.

MONTENEGRO

A magnífica arquitetura medieval e os famosos 

monumentos de Kotor resultaram em sua inclusão 

na lista de patrimônios mundiais da UNESCO e a 

Catedral de St. Tryphon representa um 

extraordinário legado da cultura romana. A notável 

cidade se encontra em um fiorde incrível, que 

rivaliza com os da Noruega.

Budva remonta ao século V aC. Encantadoramente 

pitoresca, a cidade fica sobre uma pequena 

península, um tesouro do patrimônio cultural. Com 

inúmeras belas praias e a exclusiva estância de Sveti 

Stefan a apenas uma curta caminhada de distância, 

este é o local perfeito para um retiro relaxante.



G RU P O S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

De excursões em terra a programas totalmente 

inclusivos, nossos serviços abrangentes garantem 

operações em terra perfeitas e diferentes, 

propostas criativas, para que você não tenha que se 

preocupar com nada. Nossos Diretores de Grupos 

são os melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo; 

gastrônomos podem desfrutar dos sabores da 

Croácia, os amantes da história poderão descobrir 

os antigos impérios romano e grego da Sicília, 

enquanto horticultores talvez queiram explorar os 

grandes jardins da Itália.

INCENTIVOS

Baseados no coração da Itália, podemos facilmente 

organizar visitas a vinícolas particulares, passeios 

por Roma em lambretas antigas, oradores 

especializados, locais para jantares de gala e 

muitos outros serviços personalizados.

ROMA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão pela Roma Imperial, incluindo o famoso 

Coliseu, o Fórum Romano e o Monte Palatino

•  Museus do Vaticano e a espetacular Capela 

Sistina (possibilidade de uma visita exclusiva após 

o horário normal)

•  Visita à Galeria Borghese e Jardins, com sua 

impressionante coleção de arte iniciada pelo 

cardeal Scipione Borghese, um dos maiores 

colecionadores do mundo

•  Competição culinária em uma das respeitadas 

instituições culinárias de Roma

Locais de Gala

•  Uma elegante mansão do século XIX, com vistas 

magníficas de Roma

•  Um palácio nobre particular contendo obras de 

arte barroca de valor inestimável

•  As encantadoras salas de banquetes de um 

palácio do século XIX, situado em um belo parque 

em meio a ruínas romanas, plantas e fontes

FLORENÇA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão pela Florença renascentista, incluindo 

uma visita ao Domo e à Galeria da Academia para 

ver o David de Michelangelo

• Excursão de um dia pela região rural da Toscana

•  Degustação de vinhos e azeite de oliva na 

vinícola Antinori

•  Caminhadas pelas Vilas e Jardins dos Médici de 

Castello e Petraia

Locais de Gala

•  Uma mansão aristocrática situada nas colinas 

verdejantes que cercam Florença

•  A Sala dos Espelhos e a Galeria de Bailes de um 

palácio do século XV

•  A magnífica fortaleza medieval no coração da 

região dos vinhos Chianti Classico 

Torne seu evento de gala 
verdadeiramente memorável 
com uma ópera exclusiva, 
concertos de música clássica ou 
jazz ou até mesmo uma 
deslumbrante queima de fogos
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belas mansões, mirantes repletos de rosas, cachos 

de glicínias e majestosas vistas dos Alpes, enquanto 

as montanhas das Dolomitas se elevam majestosas 

dominando o norte.

ITÁLIA CENTRAL

Roma é uma mistura inebriante de obras de arte e 

arquitetura, ruínas clássicas e exuberantes igrejas 

e praças barrocas. Um verdadeiro museu vivo, 

pode-se ver e tocar seus 2.700 anos de história 

em exibição para onde quer que se olhe.

Úmbria é uma região antiga abençoada com 

colinas íngremes, vales profundos e rios 

caudalosos. Vale a pena explorar a paisagem 

relativamente intocada e a rica arquitetura das 

cidades de Perúgia, Assis e Orvieto.

Toscana, com sua bela paisagem e cidades 

fascinantes, é sem dúvida a região mais conhecida 

da parte central da Itália. Festivais e concursos 

locais, como o Palio di Siena, são realizados com a 

pompa e cerimônia antigas, enquanto cidades 

como San Gimignano e Lucca exibem charme 

arcaico em profusão. Um monumento ao 

Renascimento, quem visita Florença não pode 

deixar de se deliciar com as obras arquitetônicas, 

galerias de arte e lojas de artesanato.

SUL DA ITÁLIA

A Costa Amalfitana, de Sorrento a Salerno, leva os 

viajantes por paredões rochosos que mergulham no 

mar e enseadas arenosas pontilhadas com 

pequenos barcos coloridos.  Amalfi, Ravello e 

Positano se agarram precariamente nos lados de 

“A única coisa mais impressionante que a 
Basílica de São Marcos é o zig-zag da fila 
de pessoas para visitar seu interior. 
Nosso guia nos passou por toda a fila até 
uma porta lateral, deu um rápido “ciao” 
para o segurança e entramos direto!”
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O D I FE R E N C I A L A & K

BEM-VINDO

Itália e Croácia continuam sendo destinos 

extremamente populares e, com tamanha 

diversidade de paisagens, arquitetura e 

gastronomia ao lado de uma cultura inegavelmente 

fascinante, é fácil perceber porque.

Na A&K Itália e Croácia, consideramos nossa 

missão não apenas mantermo-nos atualizados em 

relação aos progressos, hotéis, restaurantes e 

atividades, também garantimos contatos de longa 

data e uma rede de pessoal a postos onde você 

estiver que nos permitem descobrir segredos e 

experiências locais além do alcance do viajante 

comum. Qualquer pessoa pode levá-lo a uma 

vinícola, mas somente a Abercrombie & Kent lhe 

dá a oportunidade de ter sua própria videira em um 

vinha nobre.

Com uma equipe de funcionários dedicados, nossa 

paixão e expertise se estendem a todos os aspectos 

de sua visita, desde os excelentes hotéis e serviços 

de transporte exclusivo aos melhores guias locais e 

experiências ímpares de acesso (Insider Access). 

Sabemos como equilibrar suas necessidades de 

forma a revelar de maneira perfeita nosso destino.

Permita-nos apresentá-lo aos nossos extraordinários 

países Itália, Croácia, Montenegro e Eslovênia e 

experimente o toque extra especial da A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente e Principal Executivo

SERVIÇOS DA A&K ITÁLIA E CROÁCIA

•  Organização de viagens individuais FIT (Turista 

Estrangeiro Independente), apoiadas por nossa 

rede de Anjos da Guarda

•  Programas sob medida para grupos, incluindo 

salas de jantar exclusivas, variedade de atividades, 

manuseio de bagagem e os melhores Diretores de 

Grupo/Gerentes de Eventos da Itália

•  Itinerários de interesses especiais com temas 

como gastronomia, arte, arquitetura ou história

•  Programas de incentivo e gerenciamento de 

eventos especiais em destinos selecionados

• Cruzeiros costeiros privados 

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS REGIONAIS/MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão por múltiplos países 

quando você pode trabalhar com apenas um 

especialista lhe oferecendo apoio consistente? A 

infraestrutura única de especialistas em terra da 

A&K Itália e Croácia significa que você pode 

construir um itinerário para qualquer número de 

destinos dentro da Itália, da Croácia, de 

Montenegro e da Eslovênia, lidando com um único 

ponto de contato, com uma simples transação, mas 

sem perder qualquer vantagem competitiva ou 

detalhe local. Nossa equipe da A&K Europa também 

terá prazer em ajudar com excursões multipaíses 

combinando a Itália com o restante da Europa.

ANJOS DA GUARDA DA A&K ITÁLIA E 

CROÁCIA

Nossa rede única de pessoal, sempre a postos onde 

quer que você esteja, permite à A&K Itália e 

Croácia fornecer suporte sem paralelo a seus 

clientes, 24 horas por dia/7 dias por semana. 

Depois de um encontro pessoal no aeroporto e 

uma reunião de orientação em seu hotel, nosso 

Anjo da Guarda estará trabalhando nos bastidores 

para garantir que seus clientes desfrutem de cada 

minuto de suas férias. Ele/ela estará sempre a 

apenas um telefonema de distância para lhe dar 

apoio e orientação.

CONCIERGE RAIL

As viagens de trem na Europa são rápidas, 

confortáveis e econômicas. Entretanto, as estações 

de trem são confusas e o manuseio de bagagem 

extenuante. O inovador serviço ‘Concierge Rail’ 

da A&K Itália e Croácia oferece a solução perfeita, 

com a garantia e a praticidade de transferências 

com acompanhante, reservas de assento e serviços 

de carregador.

OS MELHORES GUIAS ESPECIALISTAS, 

DIRETORES DE GRUPO E GERENTES  

DE EVENTOS

Graças aos rigorosos critérios de seleção utilizados 

pela A&K Itália e Croácia, nossos guias expertos 

locais e Diretores de Grupo são conhecidos como 

os melhores do setor. Nossos guias especializados 

apresentarão cada destino com paixão e 

conhecimento, mantendo a flexibilidade para 

acomodar as preferências dos clientes.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Itália e Croácia 

estão obrigados a respeitar rigorosas leis de saúde e 

segurança e os clientes são cobertos por nosso 

seguro compreensivo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

Mais de 25 anos de trabalho em rede, têm permitido 

à A&K Itália e Croácia construir uma impressionante 

variedade de oportunidades de ‘Insider Access’, 

aqueles momentos especiais que dão a um visitante 

uma visão mais profunda do destino que escolheu e 

os recompensa com experiências e lembranças que 

só a A&K pode proporcionar.

Nossos Serviços-Chave   • Reuniões e eventos • Espaços para jantares de gala • Aluguel de equipamentos técnicos e 
suporte técnico • Catering • Decoração floral • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • 
Passeios turísticos • Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Brindes corporativos personalizados 
•  Equipe multilíngue de gestão de eventos

Aprenda os segredos da confecção de uma pizza autêntica com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
príncipe em sua propriedade de vinhos e adote um dos seus vinhos • Faça um teste com uma Ferrari, Maserati ou 
Lamborghini • Tenha acesso exclusivo ao Corredor Vasariano em Florença • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do 
Vaticano e à Capela Sistina • Saiba como os artesãos florentinos criam joias

ITÁLIA

Um destino extraordinariamente diversificado que 

nunca desaponta, visitantes chegam aos bandos 

para se maravilhar com o fabuloso patrimônio 

cultural e a riqueza de tesouros naturais da Itália e 

desfrutar dos prazeres da dolce vita.

NORTE DA ITÁLIA

Veneza é como nenhum outro lugar do mundo, com 

seu ar de puro encanto romântico. Construída 

inteiramente sobre a água, esta extraordinária 

cidade flutuante apresenta uma mistura 

impressionante de arquitetura bizantina, gótica e 

renascentista. E as belas ilhas de Murano, Torcello 

e Burano, famosas por suas oficinas de rendas e 

vidro, se encontram a um rápido e agradável 

cruzeiro desde Veneza.

Ligúria, ou ‘A Riviera Italiana’, tem o trecho mais 

belo da costa do norte da Itália, incluindo a 

glamorosa marina de Portofino e as minúsculas mas 

belas aldeias de Cinque Terre, famosas pelas 

pitorescas trilhas que correm entre elas.

Milão é a cidade mais dinâmica da Itália, servindo 

como capital da moda e do design. Vista por muitos 

como o coração da Itália, Milão ganha vida com 

boutiques de designers, restaurantes, museus e 

experiências culturais do mais alto nível e abriga 

também a “Última Ceia” de da Vinci, na igreja de 

Santa Maria delle Grazie, do século XV.

No Lake District italiano, os lagos de Como, Garda 

e Maggiore oferecem ao visitante um recanto de 

íngremes penhascos, enquanto a sofisticada ilha de 

Capri e sua tranquila vizinha, Ischia, acenam 

sedutoras. A curta distância, os antigos locais de 

Pompéia e Herculano revelam cidades congeladas 

no tempo desde seu enterro em 79 dC sob a lava 

derretida do Vesúvio.

A ilha da Sicília possui um charme do velho mundo 

não encontrado no continente, enquanto as 

influências históricas de todo o Mediterrâneo são 

evidentes nos templos de Agrigento e Siracusa e 

do Teatro Grego em Taormina. Para os 

gastrônomos, a Sicília oferece peixe fresco e 

vinhos locais excelentes.

Puglia é menos conhecida mas igualmente 

charmosa, ocupando o tranquilo “calcanhar” da 

Itália e lembrando a Grécia, com suas casas caiadas 

e praias deslumbrantes.

VENEZA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão às ilhas de Burano e Torcello, famosas 

por sua arquitetura e mosaicos

•  Cruzeiro exclusivo a Veneza Oculta: cruzeiro 

ao longo do famoso Grande Canal antes de 

desembarcar para visitar o palácio de 

Ca’ Rezzonico

•  Excursão à noite por bacari (bares) para 

experimentar a antiga tradição veneziana 

de degustar aperitivos antes do jantar, 

provando pequenas amostras da verdadeira 

culinária veneziana

Locais de Gala

•  Um jantar à luz de velas e baile de máscaras num 

belo palácio do século XV, situado no Grande 

Canal e acessado por gôndola

•  Um museu histórico único situado em um palácio 

imponente desenhado por Massari sobre o 

Grande Canal

•  Espetáculo de ópera e jantar em uma das mais 

famosas e belas casas de ópera de Veneza



G RU P O S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

De excursões em terra a programas totalmente 

inclusivos, nossos serviços abrangentes garantem 

operações em terra perfeitas e diferentes, 

propostas criativas, para que você não tenha que se 

preocupar com nada. Nossos Diretores de Grupos 

são os melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo; 

gastrônomos podem desfrutar dos sabores da 

Croácia, os amantes da história poderão descobrir 

os antigos impérios romano e grego da Sicília, 

enquanto horticultores talvez queiram explorar os 

grandes jardins da Itália.

INCENTIVOS

Baseados no coração da Itália, podemos facilmente 

organizar visitas a vinícolas particulares, passeios 

por Roma em lambretas antigas, oradores 

especializados, locais para jantares de gala e 

muitos outros serviços personalizados.

ROMA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão pela Roma Imperial, incluindo o famoso 

Coliseu, o Fórum Romano e o Monte Palatino

•  Museus do Vaticano e a espetacular Capela 

Sistina (possibilidade de uma visita exclusiva após 

o horário normal)

•  Visita à Galeria Borghese e Jardins, com sua 

impressionante coleção de arte iniciada pelo 

cardeal Scipione Borghese, um dos maiores 

colecionadores do mundo

•  Competição culinária em uma das respeitadas 

instituições culinárias de Roma

Locais de Gala

•  Uma elegante mansão do século XIX, com vistas 

magníficas de Roma

•  Um palácio nobre particular contendo obras de 

arte barroca de valor inestimável

•  As encantadoras salas de banquetes de um 

palácio do século XIX, situado em um belo parque 

em meio a ruínas romanas, plantas e fontes

FLORENÇA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão pela Florença renascentista, incluindo 

uma visita ao Domo e à Galeria da Academia para 

ver o David de Michelangelo

• Excursão de um dia pela região rural da Toscana

•  Degustação de vinhos e azeite de oliva na 

vinícola Antinori

•  Caminhadas pelas Vilas e Jardins dos Médici de 

Castello e Petraia

Locais de Gala

•  Uma mansão aristocrática situada nas colinas 

verdejantes que cercam Florença

•  A Sala dos Espelhos e a Galeria de Bailes de um 

palácio do século XV

•  A magnífica fortaleza medieval no coração da 

região dos vinhos Chianti Classico 

Torne seu evento de gala 
verdadeiramente memorável 
com uma ópera exclusiva, 
concertos de música clássica ou 
jazz ou até mesmo uma 
deslumbrante queima de fogos
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belas mansões, mirantes repletos de rosas, cachos 

de glicínias e majestosas vistas dos Alpes, enquanto 

as montanhas das Dolomitas se elevam majestosas 

dominando o norte.

ITÁLIA CENTRAL

Roma é uma mistura inebriante de obras de arte e 

arquitetura, ruínas clássicas e exuberantes igrejas 

e praças barrocas. Um verdadeiro museu vivo, 

pode-se ver e tocar seus 2.700 anos de história 

em exibição para onde quer que se olhe.

Úmbria é uma região antiga abençoada com 

colinas íngremes, vales profundos e rios 

caudalosos. Vale a pena explorar a paisagem 

relativamente intocada e a rica arquitetura das 

cidades de Perúgia, Assis e Orvieto.

Toscana, com sua bela paisagem e cidades 

fascinantes, é sem dúvida a região mais conhecida 

da parte central da Itália. Festivais e concursos 

locais, como o Palio di Siena, são realizados com a 

pompa e cerimônia antigas, enquanto cidades 

como San Gimignano e Lucca exibem charme 

arcaico em profusão. Um monumento ao 

Renascimento, quem visita Florença não pode 

deixar de se deliciar com as obras arquitetônicas, 

galerias de arte e lojas de artesanato.

SUL DA ITÁLIA

A Costa Amalfitana, de Sorrento a Salerno, leva os 

viajantes por paredões rochosos que mergulham no 

mar e enseadas arenosas pontilhadas com 

pequenos barcos coloridos.  Amalfi, Ravello e 

Positano se agarram precariamente nos lados de 

“A única coisa mais impressionante que a 
Basílica de São Marcos é o zig-zag da fila 
de pessoas para visitar seu interior. 
Nosso guia nos passou por toda a fila até 
uma porta lateral, deu um rápido “ciao” 
para o segurança e entramos direto!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.com

O D I FE R E N C I A L  A & K

BEM-VINDO

Itália e Croácia continuam sendo destinos 

extremamente populares e, com tamanha 

diversidade de paisagens, arquitetura e 

gastronomia ao lado de uma cultura inegavelmente 

fascinante, é fácil perceber porque.

Na A&K Itália e Croácia, consideramos nossa 

missão não apenas mantermo-nos atualizados em 

relação aos progressos, hotéis, restaurantes e 

atividades, também garantimos contatos de longa 

data e uma rede de pessoal a postos onde você 

estiver que nos permitem descobrir segredos e 

experiências locais além do alcance do viajante 

comum. Qualquer pessoa pode levá-lo a uma 

vinícola, mas somente a Abercrombie & Kent lhe 

dá a oportunidade de ter sua própria videira em um 

vinha nobre.

Com uma equipe de funcionários dedicados, nossa 

paixão e expertise se estendem a todos os aspectos 

de sua visita, desde os excelentes hotéis e serviços 

de transporte exclusivo aos melhores guias locais e 

experiências ímpares de acesso (Insider Access). 

Sabemos como equilibrar suas necessidades de 

forma a revelar de maneira perfeita nosso destino.

Permita-nos apresentá-lo aos nossos extraordinários 

países Itália, Croácia, Montenegro e Eslovênia e 

experimente o toque extra especial da A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente e Principal Executivo

SERVIÇOS DA A&K ITÁLIA E CROÁCIA

•  Organização de viagens individuais FIT (Turista 

Estrangeiro Independente), apoiadas por nossa 

rede de Anjos da Guarda

•  Programas sob medida para grupos, incluindo 

salas de jantar exclusivas, variedade de atividades, 

manuseio de bagagem e os melhores Diretores de 

Grupo/Gerentes de Eventos da Itália

•  Itinerários de interesses especiais com temas 

como gastronomia, arte, arquitetura ou história

•  Programas de incentivo e gerenciamento de 

eventos especiais em destinos selecionados

• Cruzeiros costeiros privados 

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS REGIONAIS/MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão por múltiplos países 

quando você pode trabalhar com apenas um 

especialista lhe oferecendo apoio consistente? A 

infraestrutura única de especialistas em terra da 

A&K Itália e Croácia significa que você pode 

construir um itinerário para qualquer número de 

destinos dentro da Itália, da Croácia, de 

Montenegro e da Eslovênia, lidando com um único 

ponto de contato, com uma simples transação, mas 

sem perder qualquer vantagem competitiva ou 

detalhe local. Nossa equipe da A&K Europa também 

terá prazer em ajudar com excursões multipaíses 

combinando a Itália com o restante da Europa.

ANJOS DA GUARDA DA A&K ITÁLIA E 

CROÁCIA

Nossa rede única de pessoal, sempre a postos onde 

quer que você esteja, permite à A&K Itália e 

Croácia fornecer suporte sem paralelo a seus 

clientes, 24 horas por dia/7 dias por semana. 

Depois de um encontro pessoal no aeroporto e 

uma reunião de orientação em seu hotel, nosso 

Anjo da Guarda estará trabalhando nos bastidores 

para garantir que seus clientes desfrutem de cada 

minuto de suas férias. Ele/ela estará sempre a 

apenas um telefonema de distância para lhe dar 

apoio e orientação.

CONCIERGE RAIL

As viagens de trem na Europa são rápidas, 

confortáveis e econômicas. Entretanto, as estações 

de trem são confusas e o manuseio de bagagem 

extenuante. O inovador serviço ‘Concierge Rail’ 

da A&K Itália e Croácia oferece a solução perfeita, 

com a garantia e a praticidade de transferências 

com acompanhante, reservas de assento e serviços 

de carregador.

OS MELHORES GUIAS ESPECIALISTAS, 

DIRETORES DE GRUPO E GERENTES  

DE EVENTOS

Graças aos rigorosos critérios de seleção utilizados 

pela A&K Itália e Croácia, nossos guias expertos 

locais e Diretores de Grupo são conhecidos como 

os melhores do setor. Nossos guias especializados 

apresentarão cada destino com paixão e 

conhecimento, mantendo a flexibilidade para 

acomodar as preferências dos clientes.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Itália e Croácia 

estão obrigados a respeitar rigorosas leis de saúde e 

segurança e os clientes são cobertos por nosso 

seguro compreensivo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

Mais de 25 anos de trabalho em rede, têm permitido 

à A&K Itália e Croácia construir uma impressionante 

variedade de oportunidades de ‘Insider Access’, 

aqueles momentos especiais que dão a um visitante 

uma visão mais profunda do destino que escolheu e 

os recompensa com experiências e lembranças que 

só a A&K pode proporcionar.

Nossos Serviços-Chave   • Reuniões e eventos • Espaços para jantares de gala • Aluguel de equipamentos técnicos e 
suporte técnico • Catering • Decoração floral • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • 
Passeios turísticos • Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Brindes corporativos personalizados 
•  Equipe multilíngue de gestão de eventos

Aprenda os segredos da confecção de uma pizza autêntica com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
príncipe em sua propriedade de vinhos e adote um dos seus vinhos • Faça um teste com uma Ferrari, Maserati ou 
Lamborghini • Tenha acesso exclusivo ao Corredor Vasariano em Florença • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do 
Vaticano e à Capela Sistina • Saiba como os artesãos florentinos criam joias

ITÁLIA

Um destino extraordinariamente diversificado que 

nunca desaponta, visitantes chegam aos bandos 

para se maravilhar com o fabuloso patrimônio 

cultural e a riqueza de tesouros naturais da Itália e 

desfrutar dos prazeres da dolce vita.

NORTE DA ITÁLIA

Veneza é como nenhum outro lugar do mundo, com 

seu ar de puro encanto romântico. Construída 

inteiramente sobre a água, esta extraordinária 

cidade flutuante apresenta uma mistura 

impressionante de arquitetura bizantina, gótica e 

renascentista. E as belas ilhas de Murano, Torcello 

e Burano, famosas por suas oficinas de rendas e 

vidro, se encontram a um rápido e agradável 

cruzeiro desde Veneza.

Ligúria, ou ‘A Riviera Italiana’, tem o trecho mais 

belo da costa do norte da Itália, incluindo a 

glamorosa marina de Portofino e as minúsculas mas 

belas aldeias de Cinque Terre, famosas pelas 

pitorescas trilhas que correm entre elas.

Milão é a cidade mais dinâmica da Itália, servindo 

como capital da moda e do design. Vista por muitos 

como o coração da Itália, Milão ganha vida com 

boutiques de designers, restaurantes, museus e 

experiências culturais do mais alto nível e abriga 

também a “Última Ceia” de da Vinci, na igreja de 

Santa Maria delle Grazie, do século XV.

No Lake District italiano, os lagos de Como, Garda 

e Maggiore oferecem ao visitante um recanto de 

íngremes penhascos, enquanto a sofisticada ilha de 

Capri e sua tranquila vizinha, Ischia, acenam 

sedutoras. A curta distância, os antigos locais de 

Pompéia e Herculano revelam cidades congeladas 

no tempo desde seu enterro em 79 dC sob a lava 

derretida do Vesúvio.

A ilha da Sicília possui um charme do velho mundo 

não encontrado no continente, enquanto as 

influências históricas de todo o Mediterrâneo são 

evidentes nos templos de Agrigento e Siracusa e 

do Teatro Grego em Taormina. Para os 

gastrônomos, a Sicília oferece peixe fresco e 

vinhos locais excelentes.

Puglia é menos conhecida mas igualmente 

charmosa, ocupando o tranquilo “calcanhar” da 

Itália e lembrando a Grécia, com suas casas caiadas 

e praias deslumbrantes.

VENEZA

Pontos Turísticos e Atividades

•  Excursão às ilhas de Burano e Torcello, famosas 

por sua arquitetura e mosaicos

•  Cruzeiro exclusivo a Veneza Oculta: cruzeiro 

ao longo do famoso Grande Canal antes de 

desembarcar para visitar o palácio de 

Ca’ Rezzonico

•  Excursão à noite por bacari (bares) para 

experimentar a antiga tradição veneziana 

de degustar aperitivos antes do jantar, 

provando pequenas amostras da verdadeira 

culinária veneziana

Locais de Gala

•  Um jantar à luz de velas e baile de máscaras num 

belo palácio do século XV, situado no Grande 

Canal e acessado por gôndola

•  Um museu histórico único situado em um palácio 

imponente desenhado por Massari sobre o 

Grande Canal

•  Espetáculo de ópera e jantar em uma das mais 

famosas e belas casas de ópera de Veneza
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C ROÁC I A , E S LOV Ê N I A E  M O N T E N EG RO

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais e 

teatros. Importantes museus incluem o Museu 

Etnográfico, o Museu de Mimara, a Galeria dos 

Mestres Antigos e a Galeria de Arte Moderna.

Ístria é uma bela região com cidades fascinantes, 

lindo litoral e três Parques Nacionais. A herança 

veneziana de Porec fica evidente em seus palácios, 

praças e edifícios religiosos, enquanto Pula é 

conhecida por seus monumentos romanos, 

notadamente o antigo Anfiteatro Romano e o 

Portal de Hércules. A cidade veneziana de Rovinj é 

um verdadeiro deleite, enquanto a região de trufas 

e vinhas em torno de Motovun realmente 

impressiona. O Patrimônio Mundial da UNESCO 

do Parque Nacional de Plitvice também é famoso 

por suas cachoeiras espetaculares, belos lagos e 

ricas flora e fauna.

O centro da cidade romana de Split é cheio de 

charme; os principais pontos turísticos incluem o 

Palácio do Imperador Diocleciano, outrora sua 

residência, a Câmara Municipal renascentista na 

Praça do Povo e o Museu de Split com suas obras, 

pinturas e livros do século XVI.

Dubrovnik foi apelidada de “a pérola do Adriático” 

pelo Lord Byron e é hoje um Patrimônio Mundial da 

UNESCO que não se pode deixar de visitar. 

Certifique-se de visitar o Palácio Sponza, do século 

XIV, que abriga os Arquivos do Estado, o Mosteiro 

Dominicano, o Palácio do Reitor e a Praça da Lógia.

As Ilhas da Dalmácia, a apenas uma curta viagem 

de barco desde de Dubrovnik ou Split, oferecem 

excelentes praias, campos de lavanda perfumada e 

azeitonas graúdas, bem como vinhos autênticos 

pouco conhecidos mas excelentes. A ilha de Hvar, 

um resort mediterrâneo da moda, é conhecida por 

sua riqueza de flores silvestres, enquanto Korcula 

abriga uma fascinante coleção de arte veneziana e 

dálmata e ícones bizantinos. A praia mais 

espetacular da Croácia pode ser encontrada na 

bonita e tranquila ilha de Brac.

ESLOVÊNIA

Ljubljana (Liubliana), capital descontraída e 

amigável da Eslovênia, caracteriza-se por sua bela 

arquitetura barroca justaposta com os desenhos 

mais novos da Art Nouveau. Mais recentemente, o 

mundialmente famoso arquiteto Jože Plecnik deixou 

uma marca notável na cidade. As Três Pontes 

fornecem uma entrada elegante para a Cidade 

Velha, que vibra com restaurantes, cafés, galerias e 

lojas de antiguidades. Uma subida até a torre do 

Castelo de Liubliana será recompensada com uma 

deslumbrante vista panorâmica da cidade.

Bled é uma parada obrigatória para qualquer pessoa 

que visite a Eslovênia. Erguido sobre uma rocha 

acima da cidade está o Castelo de Bled, do qual se 

tem vistas de cartão postal da cidade e da Igreja de 

Peregrinação da Assunção de Maria, famosa por 

estar situada em uma pequena ilha no antigo lago 

glacial. Na cidade, não deixe de experimentar o 

Kremšnita, famoso bolo de creme da Eslovênia.

“Em Dubrovnik mencionamos à nossa 
guia A&K que gostaríamos muito de 
fazer uma visita a uma casa de família 
local. Ao ouvir isso, nossa guia ligou 
para sua mãe e demos uma passada na 
casa de sua família para um café. Seu 
avô, que tinha sido comandante de 
navio, compartilhou conosco muitas de 
suas lembranças e fotografias 
fascinantes. Foi uma visita da qual 
nunca nos esqueceremos.”

www.akdmc.com/italy              italy@europe.abercrombiekent.com

GASTRONOMIA
• Aula de culinária exclusiva, Ravello
• Degustação de azeite de oliva, Sicília
• Degustação de vinhos, Chianti
• Caça a trufas, Ístria
• Excursão por bares, Veneza

AVENTURA
• Balonismo de ar quente, Chianti
• Voo de helicóptero sobre Veneza
• Late privado, Dubrovnik
•  Golfe nas planícies de lava do 

Monte Etna
•  Condução por uma pista da 

Maserati, Parma

FAMÍLIAS
•  Passeios de caiaque no mar 

e mergulho com snorkels 
(respiradores), Croácia

• Confecção de pizzas, Roma 
• Escola de gladiadores, Roma 
• Ciclismo pelo cânion do rio Cetina
• Venetian mask making workshop

COMPRAS E MODA
•  Assistente de compras pessoal 

em Florença
• Triângulo Dourado, Milão
• Cerâmica pintada à mão, Úmbria
•  Casas de moda, Via Condotti, Roma
•  Joalheiros e trabalhadores em couro, 

Florença

ARTE E ARQUITETURA
• Capela Sistina, Roma
•  Uffizi Gallery (Galeria dos Ofícios) 

em Florença
•  Palácio do Doge (também conhecido 

como Palácio Ducal), Veneza
• Mosteiro Franciscano, Dubrovnik
• Domo, Milão

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona 
• Casa de Ópera La Fenice, Veneza
•  Turnê pelo Teatro Alla Scala, Milão
• Festival Puccini, Torre del Lago
•  Corrida de Cavalos e Cortejo Histórico 

de Palio, Siena

P E R FE ITO PA R A …

Visite um produtor de vinhos com uma adega subaquática particular na ilha de Hvar • Explore a praia rochosa em Bale, onde 
podem ser vistas pegadas de dinossauros • Visite produtores de seda na aldeia de Konavle • Desfrute de um apresentação à 
capela exclusiva de um coro croata • Junte-se a um especialista para uma caça às trufas da Ístria, difíceis de serem 
encontradas • Desfrute de uma visita exclusiva às cavernas de Postojna

Abercrombie & Kent Italy & Croatia
Piazza San Jacopino n.7,  

Florence 50144, Italy. 
Tel +39 055 29 4629  

italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St Georges House, Ambrose Street,  

Cheltenham, Gloucestershire,  
GL50 3LG, UK. 

Tel +44 (0)1242 547700  
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11,  

Office 311/313,  
Moscow 107031, Russia.  
Tel +7 (0)495 514 0089  

russia@europe.abercrombiekent.com

Postojna abriga a segunda maior caverna da 

Europa. Este formidável sistema de cavernas de 

19,3 quilômetros tem sido continuamente 

modelado e ampliado ao longo de milhões de anos 

em câmaras espaçosas e passagens intrigantes 

esculpidas por uma miríade de estalactites e 

estalagmites. Esta fenomenal caverna natural pode 

ser explorada a bordo de um trem especial.

MONTENEGRO

A magnífica arquitetura medieval e os famosos 

monumentos de Kotor resultaram em sua inclusão 

na lista de patrimônios mundiais da UNESCO e a 

Catedral de St. Tryphon representa um 

extraordinário legado da cultura romana. A notável 

cidade se encontra em um fiorde incrível, que 

rivaliza com os da Noruega.

Budva remonta ao século V aC. Encantadoramente 

pitoresca, a cidade fica sobre uma pequena 

península, um tesouro do patrimônio cultural. Com 

inúmeras belas praias e a exclusiva estância de Sveti 

Stefan a apenas uma curta caminhada de distância, 

este é o local perfeito para um retiro relaxante.
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