PASSEIOS PRIVATIVOS EM FLORENÇA E NA
TOSCANA COM GUIA BRASILEIRO AUTORIZADO
TABELA DE PREÇOS 2019

Preço

Passeio

Duração Aproximada

Florença Clássica

3 horas

€

150

Galeria dell’Accademia*

2 horas

€

150

Galeria degli Uﬃzi*

3 horas

€

150

Palazzo Vecchio*

3 horas

€

150

Bargello*

2 horas

€

150

Grand Duomo Tour*

3 horas

€

150

Chianti Wine Tour** ***

6 horas

€

300

Montalcino e Val d’Orcia** *** 8 horas

€

300

Pisa e Lucca** ***

€

300

6 horas

*Não inclui ingressos para os museus, que devem ser reservados com
antecedência para garantir disponibilidade e evitar perda de tempo em filas.
** Não inclui transporte nem alimentação e/ou degustações de vinhos
*** Esse passeio depende da contratação de serviços de terceiros, como
transporte e/ou degustações de vinhos, que deverão ser pagos diretamente ao
respectivo fornecedor.

CONTATO, INFORMAÇÕES E RESERVAS

info@pomodorotours.com
www.pomodorotours.com
+39 388 8678319
Atendimento de segunda a sexta das 10:00 às 18:00, horário de Roma (GMT +1)

CONDIÇÕES GERAIS DOS PASSEIOS
• Os preços são expressos em Euros e são para grupos de até 4 pessoas no caso de
visitas a museus, e até 6 pessoas no caso de passeios na cidade;
• Os preços se referem ao serviço de guia de turismo autorizado, não incluem ingressos
de museus, locações de rádios, qualquer meio de transporte, alimentação ou
degustações;
• Para qualquer passeio contratado os clientes devem poder se locomover de forma
autônoma ou advertir o guia no ato da reserva de condições especiais de dificuldades
de locomoção;
• Caso o cliente tenha qualquer tipo de dificuldade de locomoção cabe à Pomodoro
Tours recomendar a melhor forma possível para a realização do passeio;
• Caso o cliente não concorde com as condições propostas a Pomodoro Tours se
reserva o direito de recusar a prestação de serviços;
• Os passeios podem ser personalizados com atrações diferentes das listadas, desde
que solicitado com antecedência mínima de 48 horas;
• Valores expressos em Euros e calculados para pagamento em dinheiro. Para
pagamento via PayPal deve-se adicionar 7%.
• Caso necessite de uma fatura, solicite-a com antecedência pois a mesma é emitida
por meio eletrônico impossibilitando a emissão no momento do passeio.
• Os passeios devem ser pagos antes do início dos mesmos;
• Pomodoro Tours não é uma agência de viagens ou operadora de turismo, é um
serviço de guia de turismo autorizado para Florença e região na pessoa de Gustavo
Pelosini Gaiarsa, portanto não empacota serviços e não emite faturas com serviços
ou produtos de terceiros;
• Em casos de passeios de dia inteiro o almoço do guia deverá ser pago pelo cliente;
• Eventuais ingressos para museus devem ser comprados pelo cliente sob orientação
da Pomodoro Tours;
• Não inclui gorjetas ao guia ou motorista (opcional).
• Valores não reembolsáveis, exceto em caso de cancelamento por parte do
contratado.
CONDIÇÕES DE RESERVA E CANCELAMENTO DOS PASSEIOS
• Alguns passeios exigem pagamento parcial ou total antecipado, via PayPal;
• O pagamento de fatura via PayPal confirma a reserva para os passeios descritos na
mesma e o aceite das condições de cancelamento;
• O passeio poderá ser cancelado pelo cliente até 1 semana antes do início do mesmo
sem custos adicionais;
• Em caso de cancelamento por parte do cliente entre 1 semana e o momento do
passeio será cobrado o custo integral do mesmo.
Pomodoro Tours di Pelosini Gaiarsa Gustavo P.IVA 06723760481

