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VISITAS GUIADAS NA TOSCÂNIA 

 

Venha conhecer a Toscana comigo: uma região onde arte, história e 
comida e vinhoeles são sempre uma mistura mágica. 

 

Lorenzo Tesi, um genuíno toscano, formou-se em economia, mas sempre foi apaixonado por 
história e história da arte. Através de um curso profissional específico em Florença, ele se 
qualificou como guia turístico autorizado para se dedicar à atividade de guia oficial. 

A sua filosofia é: permitir aos seus clientes vivenciar um turismo de autêntica experiência através 
do conhecimento directo, quer dos sabores mais tradicionais da gastronomia e enologia desta 
região, mas também da sua história, e da sua arte espalhada pelo seu território. 

Ou seja, trata-se de uma “viagem lenta” ou “turismo lento”, em que o segredo é dedicar o 
tempo necessário para que a viagem se transforme numa ocasião especial de contacto 
humano e respeitoso com um território, os seus habitantes e sua cultura, de uma forma 
verdadeiramente autêntica. 

O serviço de guia pode ser em italiano, inglês ou português. 

 
 
 
LORENZO TESI 
Guia turístico credenciado para a Toscana 
Via Schezza, 1 
59015 Carmignano (PO) Itália 
 
Tel / WhatsApp: +39 347 5560099 
lorenzotesi@me.com   
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1 

TOUR: FLORENÇA e suas belezas imperdíveis 
Manhã: visita guiada ao museu Galeria Uffizi. Este é um dos 

museus mais importantes do mundo e um autêntico patrimônio 
mundial onde podemos admirar as obras de todos os artistas mais 

famosos da história em sucessão cronológica. 
É uma visita guiada com duração média de três horas. 

Tarde: visita guiada a pé ao centro histórico: Piazza della 
Repubblica de onde começou a fundação da cidade, a Catedral 
de Santa Maria del Fiore, visita interna, bairro Dante Alighieri, Piazza 
della Signoria, um autêntico museu ao ar livre, Ponte Vecchio com 

as janelas dos antigos ourives florentinos, o Palazzo Pitti (visita 
externa) abriga em sucessão três casas reais. 

 

2 

CHIANTI TOURCLASSIC (zona sul) 
Tour inteiramente dedicado à visita e degustação de duas 

empresas, uma ao final da manhã, a segunda à tarde, produzindo 
fantásticos vinhos Chianti: Borgo San Felice e Barone Ricasoli. O 
percurso será um passeio pelas ruas mais fotografadas da zona, 

visitando pequenas aldeias antigas onde descobriremos os antigos 
talhos de Chianti e os seus famosos bares de vinho. 

 

3 

TOUR: PISA E LUCCA 
- Pisa a cidade da Torre Inclinada: visita guiada por toda a 

praça, a Catedral e o Batistério. 
Lucca: visita guiada a uma cidade perfeitamente preservada com 

suas fundações romanas, a muralha e suas antigas igrejas 
românicas e renascentistas. 

 

4 

TOUR CHIANTI CLÁSSICO (zona norte) 
Tour inteiramente dedicado à visita e degustação de duas 

empresas, uma ao final da manhã, a segunda à tarde, produzindo 
fantásticos vinhos Chianti: Antinori e Castello Foterutoli. O percurso 
será um passeio pelas ruas mais fotografadas da zona, visitando 

pequenas aldeias antigas onde descobriremos os antigos talhos de 
Chianti e os seus famosos bares de vinho. 

 

5 

PASSEIO: VINCI E CERTALDO ALTO 
- 10h: início do passeio. 
- 10h30: Vinci, visita guiada ao museu Leonardo Da Vinci 
- 13h30: almoço em restaurante típico 
- 15h30: visita guiada à antiga vila de Certaldo Alto, cidade natal 

de Giovanni Boccaccio. 

 

6 

PASSEIO: BRUNELLO DI MONTALCINO 
- 10 início da turnê. 
- 11h30: chegada a Montalcino, visita guiada a uma adega 

com degustação de vinhos Brunello. 
- 13: almoço em restaurante típico de Montalcino. 
- 15: visita guiada ao centro medieval de Montalcino. 
- 1: visita guiada a uma vinícola com degustação de 

vinhos Brunello. 
- 18h30: fim do passeio 
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7 

TOUR EM MONTEPULCIANO, PIENZA E MONTALCINO 
- 10h início do passeio. 
-  11h: visita guiada à cidade de Montepulciano, visitando 

também a cidade subterrânea dos antigos etruscos. 
-  12h00: visita a uma adega Vino Nobile em Montepulciano 

com degustação de almoço no restaurante da adega. 
-  15h00: visita guiada à cidade de Pienza, tombada pela 

UNESCO como cidade modelo no estilo renascentista. 
-  16h30: visita guiada a Montalcino, a cidade do vinho "Brunello 

de Montalcino; visita à adega com degustação de vinhos. 
19:30: fim do passeio. 

 

8 

TOUR BOLGHERI E LIVORNO 
- 8:30 início do passeio. 
- 10h: TENUTA DELL'ORNELLAIA, visite e 

degustação de vinho. 
-  13h30: almoço / degustação no restaurante Tenute San 

Guido. 
- 15: visita à cidade de Bolgheri. 
- 16: visita à cidade de Livorno. 
18h30: fim do passeio. 

 

9 

PASSEIO: SIENA, MONTERIGGIONE E SAN GIMIGNANO 
- 10h: início do passeio. 
-  11h00: chegada a Siena, visita guiada à catedral, magnífico 

exemplar da arte românica e gótica. 
- 13h: almoço no antigo restaurante San Giuseppe. 
-  15h30: partindo de Siena, visitaremos a cidade fortaleza de 

Monteriggione e a cidade medieval de San Gimignano 
18h30: fim do passeio. 

 

10 

TOUR CARMIGNANO E POGGIO A CAIANO 
- 10h: início do passeio. 
-  10h00: visita guiada ao Museu Villa Medici em Poggio a 

Caiano, hoje transformado na Pinacoteca della Natura 
Morta dos séculos XVII e XVIII. 

-  13h00: almoço em restaurante típico e visita à antiga vila de 
Artimino. 

-  16:30: FATTORIA DI BACCHERETO, visita à adega com 
degustação de vinhos biodinâmicos, Carmignano DOCG e 
Terre a Mano vinho branco Sasso Carlo. 

18h30: fim do passeio. 

 

11 

TOUR EM MONTEPULCIANO E PIENZA 
- 10h: início do passeio. 
-  11h: visita guiada à cidade de Montepulciano, visitando 

também a cidade subterrânea dos antigos etruscos. 
-  12h00: visita a uma adega Vino Nobile de Montepulciano 

com degustação de almoço no restaurante da adega. 
-  15h00: visita guiada à cidade de Pienza, tombada pela 

UNESCO como cidade modelo no estilo renascentista. 
18h30 fim do passeio. 

 

12 

TOUR: FLORENÇA N.2: ROTA DE MICHELANGELO 
- 10h de início do passeio. 
-  11:00: visita guiada ao museu Accademia, tema da visita: 

esculturas como David, a Pietà de Palestrina, San Matteo e os 
"prisioneiros" de Michelangelo Buonarroti. 

- 13:30: almoço em restaurante típico. 
-  Tarde: Capelas Médici, segunda parte da excursão dedicada 

a Michelangelo com uma visita guiada às tumbas monumentais 
que ele esculpiu para a família Médici. 

- No final da tarde caminhada guiada no centro de Florença 
- 18h30: fim do passeio. 
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13 

TOUR: "VIA FRANCIGENA": 
- 10h: início do passeio. 
-  10h30: visita guiada ao Museu BE-GO em 

Castelfiorentino, onde estão expostos dois tabernáculos 
de Benozzo Gozzoli, um pintor do Renascimento 
florentino dos anos 1400. Essas obras de arte foram 
encontradas ao redor da Via Francigena para os 
peregrinos que oravam pelo caminho. 

- 12h30: almoço no restaurante do Mosteiro de San 
Vivaldo. 

-  15h00: visita guiada a "Jerusalém na Toscana": é um 
percurso da Via Crucis feito de terracota pintada e 
em alto relevo do século XV que representa a história 
da Paixão de Cristo. 

-  16h00: visita guiada à cidade de San Gimignano, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
como cidade modelo do estilo medieval. 

18h30: fim do passeio. 

 

14 

TOUR: FLORENÇA N 3: BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL 
FLOR 
- 10h: início do passeio. 
- 11h: visita guiada ao Museu da Catedral de Florença, 

recentemente reformado para expor a antiga fachada 
medieval do Duomo e também as portas de bronze do 
Batistério. 

- 13:30: almoço em restaurante típico. 
- Tarde: visita guiada à Catedral e ao Batistério. 
- 18h30: fim do passeio. 

 

15 

PASSEIO: FLORENÇA N 4 
- 10h: início do passeio. 
-  11:00: Visita guiada ao Palazzo della Signoria, que foi o 

palácio do governo de Florença e também a residência 
dos Medici. 

- 13:30: almoço em restaurante típico. 
- Tarde: visita guiada ao centro histórico de Florença. 
- 18h30: fim do passeio. 

 

16 

PASSEIO: FLORENÇA N. 5 
- 10 início da turnê. 
- 11:00 visita à igreja de Santa Maria Novella 
- 13:30: almoço em restaurante típico. 
- Tarde: visita guiada ao centro histórico de Florença. 
- 18h30: fim do passeio. 

 

17 

TOUR: FLORENÇA N.6 
- 10h: início do passeio. 
- 11:00: visita guiada à igreja de Santa Croce 
- 13:30: almoço em restaurante típico. 
- Tarde: visita guiada ao centro histórico de Florença. 
- 18h30: fim do passeio. 
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18 

TOUR: FLORENÇA N.7: TOUR DONATELLO E O 
FLORENTINE RENAISSANCE 
- 10:00: início da visita: visita guiada ao museu Del Bargello, 

onde estão expostas as estátuas mais importantes de 
Donatello e Michelangelo. 

- 13:30: almoço em restaurante típico. 
-  Tarde: visita guiada ao centro histórico de Florença, 

sempre dedicado ao tema da escultura renascentista. 
- 18h30: fim do passeio. 

 

19 

PASSEIO: PISTOIA E PRATO 
- 10h: visita guiada ao centro histórico de Pistoia 
- 13:30: almoço em restaurante típico. 
-  Tarde: visita guiada ao centro histórico de Prato com 

atenção dedicada à Catedral de Santo Stefano com 
afrescos de Filippo Lippi e púlpito de Donatello. 

- 18h30: fim do passeio. 

 

 

PREÇOS 2021 

 

* preço mínimo de € 300 por dia 
 
Eles estão incluídos no preço 
- serviço de guia turístico 
- acompanhamento em van max 7 pessoas 

Eles não estão incluídos 
- bilhetes de entrada, museus, adegas etc ... 
- degustações e custo do almoço 

 
 
PREÇOS PARA PASSEIOS NA CIDADE EM FLORENÇA DE TRÊS HORAS 
 

Galeria Uffizi Igreja de Santa Maria Novella 

Museu da Academia Igreja de Santa Croce 

Museu Bargello Capela Brancacci 

Palazzo della Signoria Rota Dante Alighieri 

Catedral e o Museu Opera del 
Duomo 

Florença medieval, 

 
 
Grupo de 2 a 4 pessoas  200€ 
Grupo de 5 a 10 pessoas  250€ 


