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MARAVILLAS DA PUGLIA VERÃO 2019 (COD. NA-EMNA)  

TERCEIRA-SEGUNDA / NAPOLES-BARI  - 7 DIAS/6 NOITES - 
TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 

Dia 1 - TER: Nàpoles 
Chegada no aeroporto de Nàpoles. Traslado ao hotel por conta própria (nao incluso). Acomodação no hotel e encontro com os 
outros participantes. Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 2 - QUA: Nápoles – Matera - Bari  
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram 
assentamentos criados na pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas 
escavadas na rochas que são características das regiões da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente 
cavernas e as ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das peculiaridades desta cidade antiga é a sua 
similaridade com as cidades que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como cenário para vários 
filmes, entre eles a ‘Paixão de Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche 
e saída com destino a Bari. Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 3 - QUI: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para 
visita da fortaleza, sem duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. 
Continuação até San Giovanni Rotondo, para visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. 
Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 4 - SEX: Bari – Castellana – Alberobello –Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída até as grutas de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um 
enorme túnel vertical de 60 metros de largura. Continuação até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, 
com suas casas típicas com tetos em formato de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. 
Visita e tempo livre para o almoço. Continuação até Lecce. Jantar e pernoite no hotel.   
Dia 5 - SAB: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e 
arquitetura barrocas, reveladas entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e 
charmosa decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos 
admirar o Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 metros de altura com uma estátua do santo na 
parte superior. Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de muralhas sobre o mar. 
Retorno a Lecce. Jantar e pernoite no hotel.  
Dia 6 - DOM: Lecce – Ostuni - Bari 
Café da manhã no hotel. Saída para Ostuni, uma joia da arquitetura, conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua 
arquitetura típica. À tarde, continuação para Bari. Chegada e tempo livre, acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
Dia 7 – SEG: Bari 
Após café da manhã no hotel, fim do tour e de nossos serviços.  
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, 

“VERDESICILIA T.O.” garante todas as visitas e passeios mencionados no itinerário. 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Napoles                     : Hotel Naples **** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel NH Ambassador**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

Bari                             : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

Lecce                         : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM  DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 

SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2019-2020  CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2019-2020  NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

PREÇOS  POR PESSOA  

€ 1.100,00 por pessoa em quarto duplo 

€    300,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 
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O PREÇO INCLUI: 

- Acomodação em hotéis 4 estrelas, acomodação double room com banheiro privativo. 

- Meia pensão desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do último dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.18. Em caso aumento das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

- Transporte em minibus ou Ônibus deluxe (conforme numero de paxs). 

- Assistência de guia idioma em espanhol durante todo o roteiro (multilingue) 

- Assistência de guia idioma em espanhol com MINIMO DE 7 PAXS durante todo o roteiro (multilingue) exceto no primeiro e ultimo 

dias, COM MENOS DE 7 PAXS, O TOUR SE REALIZA SEM GUIA ACOMPANHANTE 

- Visitas panoramicas (sem guia local) em Bari, Ostuni, Alberobello, Grutas de Castellana, Trani, Castel del Monte, S Giovanni 

Rotondo 

- Guia local em idioma espanhol nas visitas de Lecce e Matera 

- Ingresso às ‘Grutas de Castellana’ 

- Visitas livres (tempo livre) em Bari e Castel del Monte 

- Entrada nas Grutas de Castellana 

- IVA 

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Gorjetas aos guias e motoristas 

- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis 

- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas, internet, frigobar, compras, seguro de viagem, etc  

- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui” 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS  

 

A) “VERDEFEES” (PREÇOS COMISSIONÁVEIS): 

€ 59,00 por pessoa  

Inclui: 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Andria: Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Igresias. ATENÇÃO: O 

valor se refere ao preço valido em 01.04.18. Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao preço final 

automaticamente.  

 

B) “VERDEWAY” : 

€ 51,00 por persona . 

Inclui: 

- transfer aeroporto Nàpoles -hotel Nàpoles (valido somente em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do 

GRUPO) 

- transfer hotel Bari -aeroporto Bari (valido somente em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do GRUPO) 

SAIDAS: 

MARÇO............19 

ABRIL…………16....23 

MAIO.……..…..07....21 

JUNHO.…........04....25 

JULHO...……...16 

SETEMBRO..…03...10....24 

OUTUBRO…….08....15....22 

 


