
A arte da Ourivesaria na Itália



 A Itália é um dos países que mais tem tradição na arte da ourivesaria. Há 

mais ou menos três mil anos, a civilização etrusca passou a habitar o sul da Itália e 

levou consigo a tradição da confecção de joias e adornos. Com similaridades com 

criações egípcias e com influência grega, as joias eram muito difundidas entre ho-

mens e mulheres, principalmente os anéis. 

 Em Roma, o seu uso chegou a ser obrigatório  em certas ocasiões políticas e, 

com os anos, seus formatos mudavam a cada nova mudança histórica e cultural, 

como com a fundação de Constantinopla, quando ganharam aspectos mais orien-

tais. Já o período da Renascença trouxe cor às criações, e muitas pedras passaram 

a integrar os desenhos, o que adicionou mais um aspecto à arte da ourivesaria: a 

lapidação de pedras.

 Hoje em dia, a Itália ainda tem pequenas oficinas de ourives familiares es-

condidas em suas ruelas, assim como luxuosas joalherias que vendem joias que 

são apreciadas ao redor do mundo.





 

 

 A Viare Turismo Criativo, em parceria com a ourives e designer de joias ítalo-

brasileira Elisa Fracchiolla, montou um roteiro exclusivo para profissionais e es-

tudantes do ramo da ourivesaria, e amantes de joias e História.

 Em 16 dias percorrendo várias cidades da Itália, o participante do grupo vai 

visitar escolas de ourivesaria, institutos de gemologia, galerias de joias, antiquári-

os, feiras e joalherias sempre acompanhados de Elisa, que vai agregar valor e co-

nhecimento a cada passo dado nesse roteiro dos sonhos.

 As cidades visitadas são Milão, Vicenza, Veneza, Florença, Casalmaggiore,  

Valenza, Pedrosa e Turin.



Elisa Fracchiolla

 A ourives Elisa Fracchiolla trilhou um longo caminho em buscas de mate-

riais até se encontrar. Desde os 15 anos, trabalha com design têxtil, cerâmica, 

tecelagem manual e design de interiores. Por mais incrível que pareça, o encontro 

com as joias se deu através de um sonho. ”Um belo dia, sonhei que estava em uma 

bancada de ourives executando a produção de um anel. No dia seguinte, fui atrás 

de um curso”, conta. Seu tutor na arte de produzir foi o argentino Juan Alves. Em 

2007, Elisa foi a NY cursar Design de Joias e desde então não parou de produzir.



ROTEIRO

Dia 1: Chegada a Milão

Chegada ao aeroporto de Milão, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Tempo 

livre para os primeiros contatos com a cidade, o maior centro financeiro de Itália, 

grande metrópole industrial e comercial.

Dia 2: Milão

Café da manhã. City tour pela cidade de Milão. No período das tarde visitaremos 

a Escola Orafa Ambrosia, o Atelier de Antonio Migliozzi, Cazzaniga Nobili e Luigi 

Sala, e o Frigerio Gioielli Laboratorio Orafo. Hospedagem.

Dia 3: Milão

Café da manhã no hotel. Visitas ao Instituto de Gemologia, Pinacoteca di Brera, e 

caminhada pelo Corso Buenos Aires para ver as joalherias mais renomadas.

Dia 4: Milão / Vicenza

Café da manhã no hotel. Viagem até Vicenza onde ocorrerá a feira do ouro. Hos-

pedagem.

Dia 5: Vicenza

Café da manhã no hotel. Origin e Vicenzoro, Oreficeria e Gioielleria Soprana,  

Gioielleria Oreficeria- Argenteria Ageno e Laboratorio di restauro Murat. 

Dia 6: Vicenza / Veneza

Café da manhã. Partida para Veneza. Resto do dia livre. Hospedagem.



Dia 7: Veneza / Florença 

Café da manhã no hotel. Partida para Florença. Dia livre. Hospedagem.

Dia 8: Florença

Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Saída para visita a pé desta 

inesquecível cidade evocando Giotto, Dante e Michelangelo através de históricos 

edifícios como a Igreja de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas - a Catedral de 

Santa Maria das Flores, as famosas Portas do Paraíso do Batistério, a Praça “della 

Signoria” com as suas estátuas e a fonte de Netuno, a Ponte Vecchio sobre o Rio 

Arno e, por fim, o típico Mercado da Palha. Restante tempo livre para compras e 

visitas a gosto pessoal. Ao final da tarde, possibilidade de efetuar uma excursão 

opcional à Certosa de Florença, seguido de jantar onde será servida a famosa “Ta-

gliatta fiorentina”.

Dia 9: Florença

Café da manhã no hotel. Visitas à Escola de ourivesaria Metallo Nobile, Mestre 

orafo Alessandro Dari e Escola Alchimia. Hospedagem.

Dia 10: Florença

Café da manhã no hotel. Visitas a Ufizzi e Antonella Villanova Contemporany Je-

wellery. Hospedagem.

Dia 11: Florença / Casalmaggiori / Valenza

Café da manhã no hotel. Partida para Casalmaggiore, onde será feita uma visita ao

Museo da Bijuteria, que conta a história de um acervo de mais de 20.000 peças de 

Biju, desde dos anos 800 até 1970. Fundado em 1986. Prosseguimento da viagem 

até Valenza. Hospedagem. 



Dia 12: Valenza / Pedrosa / Valenza

Café da manhã no hotel. Partida para Predosa onde está o Museu do Ouro da Itália, 

fundado em 1987 pelo minerador e gemólogo Giuseppe Pipino. O museu abriga 

acervo de documentos desde os anos 500 até os dias atuais. Regresso à Valenza. 

Hospedagem.

Dia 13: Valenza

Café da manhã no hotel. Valenza é um dos mais importantes centros na Itália pelo 

trabalho artesanal na fabricação de joias em ouro. Grande parte da economia da 

cidade gira em torno do comércio das joias. Produzem mais de 60% das joias fabri-

cadas na Itália. É casa de duas escolas muito importantes, onde aprende-se a téc-

nica da ourivesaria para se tornar Mestres na Arte: Instituto de Arte Benvenuto 

Cellline e Instituto For al. Além disso, a cidade é casa de Damiani, protagonista da 

Arte da Joalheria Italiana, como a máxima expressão de luxo, preciosidade e quali-

dade nas suas joias. Visitas em galerias, joalherias e museus: Palmiero, Damiani, 

Museo del Gioiello. Hospedagem.

Dia 14: Valenza / Turin

Café da manhã no hotel. Partida para Turin, antiga capital da Itália e cidade onde 

se encontra o Santo Sudário. Visita à  Antiga Musy - joalheria mais antiga da Itália, 

fundada em 1707. Desde dezembro de 2011, pertence à Joalheria Castoro. Após, 

visita ao Museu Nacional do Cinema albergado na Mole Antonelliana, o símbolo 

da cidade Hospedagem.

Dia 15: Turin

Café da manhã no hotel. Polo Reale. Restante do dia livre para desfrutar da cidade 

de Turin. Hospedagem.



Dia 16: Turin / Milão

Café da manhã no hotel. Na hora a combinar, saída de Turin para o aeroporto de 

Milão para formalizar o embarque.
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INSPIRAÇÃO
Sotirios Voulgaris através do seu espírito grego criou a BVLGARI

 Um garoto grego que nasceu em Paramythia, uma pequena aldeia situada na 

serra Pindhos em Epirus, Grécia, em 18 de março de 1857. Apesar de todos os seus 

dez irmãos morrerem, Sotirios Voulgaris não só sobreviveu, mas com a orientação 

de seu pai, Giorgio, ele se tornou um apaixonado ourives, o primeiro criar cintos, 

brincos, bainhas de espada e botões em prata rebaixada, que se tornou o tram-

polim do famoso Bulgari. Na primavera de1884, abriu sua primeira loja em Roma 

na Via Sistina número 85. 



Roteiro: A Ourivesaria na Itália
De 06 a 21 de maio de 2014

Serviços incluídos:
• Passagem aérea saindo de São Paulo GRU

• 15 Cafés da manhã nos hotéis considerados ou similares

• Traslados de chegada e de saída em grupo – não inclui traslados individuais

• Alojamento em quarto duplo no hotel considerado ou similar (4*)

• Ônibus de turismo para o circuito

• Guia local em Florença e Milão

• Taxas hoteleiras

• Acompanhamento da ourives Elisa Fracchiolla

Serviços não incluídos:
• Serviço de bagageiros nos hotéis

• Entradas em Museus e Monumentos

• Guias locais não especificados

• Refeições não mencionadas, bebidas, telefonemas, lavagens de roupa e demais 

extras de caráter pessoal

• Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa

Valor por pessoa em apto. duplo (parte terrestre): EUR 2.715,00

Suplemento apto. individual: EUR 1.100,00

Valor passagem aérea (promocional): USD 849,00 + USD 178,00

Forma de pagamento parte terrestre: 30% entrada + 5x sem juros no cartão. 

Forma de pagamento passagem aérea: Em até 5x sem juros no cartão.



VIARE TURISMO CRIATIVO

info@viareturismo.com / (48) 3028.5778

www.viareturismo.com

IMPORTANTE:

- É de responsabilidade do passageiro verificar documentação necessária para viagem;

- Todas as condições deste orçamento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio;

- Apenas cotação, sujeito a disponibilidade e a reajuste de preços, seja em função do aumento de custo ou da 

variação cambial de qualquer um dos ítens descritos acima;

- Reservas não garantem tarifa, somente a emissão das passagens;

- Passaporte com validade mínima de seis meses é obrigatório para qualquer viagem internacional exceto 

países membros do MERCOSUL;

- Visto válido para cidade de destino quando necessário. Por favor consulte seu agente de viagens;

- Certificado internacional de vacina contra febre amarela, quando necessário para o destino;

- Reconfirmar seus voos com 48hs de antecedência entrando em contato com a cia. aérea ou na Viare Turismo;

- O seguro de viagem obrigatório para países que fazem parte do acordo Schengen (Europa);

- No caso de cancelamento, alterações e reembolsos, certifique–se das restrições e regras de cancelamentos 

de passagens em tarifas aéreas promocionais , hotéis e outros serviços, pois as mesmas serão rigorosamente 

cobradas, de acordo com a política do PRESTADOR DE SERVIÇO;

- Apresente seu cartão de milhagem no check-in e guarde todos os cartões de embarque e a contra capa do 

bilhete para verificar se realmente fora creditado. É de total e plena responsabilidade do passageiro creditar e/

ou controlar e solicitar prêmios de milhagem diretamente na cia. aérea;

- A agência não se responsabilizará por extravio de bagagem, objetos pessoais extraviados e/ou esquecidos 

dentro das aeronaves, hotéis ou em quaisquer outras situações envolvidas em sua viagem.


