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MARAVILHAS DE CAMPANIA (NAPOLES) & CALABRIA 
VERÃO 2019 (COD. RM-EMRA)  

SEGUNDA-QUARTA / ROMA-COSENZA 

10 DIAS/9 NOITES 
 

Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento - Nàpoles   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE 

ENCONTRO LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. 

Saída com destino a Amalfi. Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que 

nos permitirá admirar do alto, o famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. 

Continuação para Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 2 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso 

dos imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos 

pontos de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 3 – QUA: Nàpoles - Pompeia – area de Tropea 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi 

completamente coberta pelas cinzas  do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço 

durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 4 - QUI; Tropea - Pizzo – Tropea (60 km) 
Café da manhã no hotel. Saída para Pizzo. Visita guiada ao castelo onde morreu Joaquim Murat. Visita à Igreja de Piedigrotta 
localizado sobre o mar. Tempo livre para almoço. À tarde, retorno para Tropea, antiga "Trópis" cidade romana. Visita da Catedral 
românica (século XII), que preserva a imagem sagrada da Virgem da Romênia, ícone bizantino do século XII e tem uma devoção 
imensa do povo de Tropea. Visita guiada ao centro histórico, com balcões e ruas típicas. Visita à Igreja de Santa Maria dell'Isola e 
área balnearia da cidade. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 5 - SEX; Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria (180 km) 
Café da manhã no hotel. Saìda atè Capo Vaticano para a visita panoramica da costa. Então, siga para a aldeia de Scilla através 
da encantadora e pitoresca "Costa Viola". Visita do Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo Ruffo e da Igreja de San 
Rocco. Tempo livre para almoço (não incluído) em um restaurante localizado no Monte Elias (590 metros) Na tarde saída para 
Reggio Calabria. Jantar e alojamento no hotel. 
Dia 6 – SAB: Reggio Calabria  
Café da manhã no hotel. A cidade, antiga capital da região visitada, juntamente com o Museu Nacional da Magna Grécia, onde se 
poderá admirar o famoso "Bronzes de Riace." Depois de desfrutar da deslumbrante paisagem definida por Gabriele D'Annunzio 
como "o km mais belo da Italia", visitar os banhos romanos, as fortificações gregas e a Catedral. Chegada. Jantar e pernoite. 
Dia 7 - DOM; Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido (210 km) 
Café da manhã no hotel. Gerace, partida para city tour das "Cem Igrejas". Visita à vila medieval de nos admirar algumas das 
igrejas mais antigas, bem como a famosa Catedral de estilo românico, a maior no sul da Itália. Almoço libre. Continuacao ate Stilo, 
a casa de Tommaso Campanella famoso filósofo. Visita à "Cattolica" monumento de arte bizantina tardia, único em toda a Europa 
Ocidental. Continuando até a área de Catanzaro. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 8 - SEG: Catanzaro Lido – Le Castelle (Isola di Capo Rizzuto) – Crotone - Cosenza (200 km) 
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade de Le Castelle onde visitaremo o famoso castelo Aragones, que foi palco de muitos 
filmes, graças à sua posição sobre o mar e seu charme. Continuação até Crotona, uma das cidades mais importantes da antiga 
Magna Grécia, foi fundada pelo aqueus liderada por Miscelos cidadão da cidade aquea de Ripas, seguindo as instruções do 
oráculo de Delfos. Tempo livre para almoço. City tour e continuação através das montanhas da Sila para Cosenza. Podemos 
admirar as paisagens de natureza intocada. Chegada em Cosenza. Jantar e pernoite. 
Dia 9 - TER: Cosenza – Paola -  Cosenza (80 km) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade de Cosenza. Na Fonte de treze canais, é possível beber a água do 
aqueduto Zumpo nas montanhas de Sila. Ao lado do curso Telesio, está a Casa da Cultura e o Duomo de 1100, enquanto que em 
uma das sete colinas da figura fortaleza Castello Svevo, impressionante brasão antigo que foi do rei da Sicília e do Imperador do 
Sacro Império Romano germânico, Frederico II, chamado de "Estupor Mundi" imperador-magnata profundamente no amor com a 
cidade. Partida para Paola. Tempo livre para almoço no caminho. A tarde, visita da cidade de Paola, conhecido por sua posição 
estratégica no Mar Tirreno e por ser a cidade de São Francisco de Paula. A principal atração é o Santuário de São Francisco de 
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Paula, localizado na parte alta da cidade, rodeado por um vale do rio e rica em vegetação. É um destino de 
peregrinação em todo o sul da Itália, especialmente na região. Retorno para Cosenza. Jantar e pernoite no hotel..  
Dia 10 - QUA: Cosenza - Lamezia Terme (70 km) 
Café da manhã no hotel. Fim 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 

HOTEIS OU SIMILARES 

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

Tropea area               : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO 

VALENTIA: Hotel Cala del Porto **** 

Reggio Calabria        : Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  

                                      EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 3 ESTRELAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s 

Catanzaro                  : Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 

Cosenza                     : Ariha Hotel****/Hotel Italiana**** 

 

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  

€ 1.755,00 por pessoa em quarto duplo 

€    305,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.743,00 terceira cama adulto 

 

O PREÇO INCLUI: 

- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando double room com banho privado ou ducha. 

- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do ultimo 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 auto ou ônibus ou autocarro deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser feito com um 

condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem 

pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol para as visitas de Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Tropea e Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em toda Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento e Amalfi. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- Entrada no Castelo Ruffo de Scilla 

- IVA 
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O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel (não incluído) no ponto onde a viagem começa em Roma  

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” : 

€ 90,00 por pessoa Inclui: 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Pompeia: ruinas / Amalfi: claustro / GERACE Catedral / GERACE Bus a la 

Catedral /PIZZO Igreja de Piedigrotta / PIZZO Castillo / REGGIO CALABRIA Museu / LE CASTELLA  entrada a la Fortaleza / Stilo: 

Cattolica 

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”): 

€ 108,00 por pessoa  

Inclui: 

- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde o viagem começa em Roma (valido somente em conexão com o 

circuito Maravilhas da Campania & Calabria  –TRF do GRUPO) 

- transfer hotel Cosenza-aeroporto Lamezia Terme (valido somente em conexão com o circuito Maravilhas da Campania & 

Calabria –TRF do GRUPO) 

 

 

SAIDAS: 

2019 ABRIL...............15.....22 

2019 MAIO.................06.....20 

2019 JUNH................03.....24 

2019 JULHO.............15 

2019 SETEMBRO.....09.....23 

2019 OUTUBRO.......07.....14.....21 


