E4217-O Sul da Itália

Desde

995 €

SERVIÇOS PREMIUM
No caso de comprar o suplemento premium, além das visitas do pacote básico, ficaria incluso:
. Visita aos Museus Vaticanos em Roma
. Visita à Roma Barroca
. Jantar especial com música em Roma (dia 2) no restaurante “Termas do Coliseo” ou Rte. “Casanova”
. 1 jantar em Roma (dia 5)

O PREÇO INCLUI
. Estadia regime de alojamento e Café da manhã buffet
. 2 almoços
. Traslados de chegada e partida
. Guia acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus, independentemente do número de passageiros
. Visitas panorâmicas com guia local em Roma, Capri, Sorrento, Positano, Amalfi, Pompeya, Nápoles
. Passeio pelo bairro do Trastevere em Roma
. Ferry Napoles/Capri/Sorrento
. Cruzeiro costeiro pelas localidades de Amalfi e Positano
. Entradas à Catedral de Amalfi e excavações de Pompeya
. Bolsa de viagem e seguro turístico

HOTEIS PREVISTOS
Roma
Ergife **** (Cidade)
Green Park Pamphili **** (Cidade)
Smooth Roma West **** (Cidade)

Salerno (Cava De"Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni **** (Cidade)

Importante
Consulte possíveis trocas de hotéis na página 308 do catálogo Europa

ITINERARIO
Día 1 - Roma - Dia 01 (Quinta) Roma
Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. Às 19.30 hrs, reunião com o guía na recepção do hotel onde
conheceremos o resto dos participantes.

Día 2 - Roma - Dia 02 (Sexta) Roma.
A eterna, a imperial, a cristã
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade percorrendo o Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. Maria a
Maior, S. João de Letrão, Praça Veneza, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca da Verdade. Passeio incluido ao bairro del
Trastevere. Possibilidade de visitar opcional mente os Museus Vaticanos. Hospedagem.

Día 3 - Salerno - Dia 03 (Sábado) Roma – Nápoles - Capri – Sorrento – Salerno (Cava
De´Tirreni)
Partimos para o Sul
Café da manhã e partida logo de manhã para Nápoles para embarcar no ferry até Capri. Chegada e visita da ilha, cuja
central piazzetta, mantendo sua modesta arquitetura urbana, está repleta de lojas luxuosas, restaurantes caros e paparazzi
à caça de celebridades. Passeio de barco ao longo de uma parte da costa para admirar as grutas e penhascos que o mar
esculpiu na ilha ao longo dos anos. Almoço e partida em ferry para Sorrento. Breve visita desta cidade de origem romana
que ainda preserva suas ruas antigas. Continuação em ônibus até Salerno. Hospedagem.

Día 4 - Salerno - Dia 04 (Domingo) – Salerno (Cava De´Tirreni) - Positano – Amalfi - Salerno
(Cava De´Tirreni)
Banhado pelo Mar Tirreno
Café da manhã e traslado até ao porto de Salerno onde embarcaremos num cruzeiro costeiro pela costa Amalfitana. Após
uma hora de navegação, chegaremos a Positano, a varanda mais bela de Itália e autêntica rainha da Costa Amalfitana.
Passeio pela cidade e partida para Amalfi cuja figura principal é a Praça Duomo e sua impressionante Catedral de
Sant’Andrea que será visitada. Almoço e tempo livre. Pela tarde regresso a Salerno. Hospedagem.

Día 5 - Roma - Dia 05 (Segunda) Salerno (Cava De´Tirreni) – Pompeia – Nápoles – Roma
O Vesúbio e suas vitimas …
Café da manhã e traslado a Pompeia para visitar as excavações da antiga cidade romana, sepultada pela erupção do
Vesúbio. Partida para Nápoles e visita panorâmica da cidade, situada na baía que tem o mesmo nome. É a cidade mais
povoada do sul da Itália. Finalizada a visita, regresso a Roma. Jantar e Hospedagem.

Día 6 - Roma - Dia 06 (Terça) Roma - Cidade de Origem
Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

