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TOUR CALABRIA & SORRENTO VERÃO 2019 (COD. TR-ECBC) 
COM EXCURSÕES REGULARES – 8 DIAS/7 NOITES 

TERÇA-TERÇA / TROPEA-SORRENTO 

SAIDAS TODAS TERÇA-FEIRA, DE 04.ABR.2019 ATÉ 17.OUT.2019 
 
Dia 1 Terça-feira: Lamezia Terme - Tropea 
Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. Transfer para o hotel da área de Tropea. Alojamento 
 
Dia 2 Quarta-feira: Tropea-Reggio Calabria-Scilla-Tropea 
Café da manhã no hotel. Uma viagem para descobrir a beleza da Calábria desde a "Costa de los Dioses" até à "Costa Viola". Nós 
visitaremos o Monte. St. Elia acima Palmi, que tem uma bela paisagem e Scilla, famosa por seu charmoso distrito de pesca 
Chianalea. As ruas de Reggio Calabria estão cheias de edifícios elegantes, há grandes lojas (tempo de compras) e as magníficas 
estátuas de Riace no Museu Arqueológico de Reggio Calabria. Outro destaque é Pentedattilo, a "Cidade Fantasma" da Calábria. 
Volte para o hotel. Alojamento 
 
Dia 3 Quinta: Tropea - Gerace - Stilo - Tropea 
Café da manhã no hotel e dia livre para descobrir a Calábria. Uma viagem através de colinas, vinhas e belas paisagens. Vamos 
parar em Stilo, uma cidade medieval rica em monumentos esplêndidos como "La Cattolica". Visitaremos o centro histórico da cidade 
de Gerace para descobrir igrejas e palácios de rara beleza. Cruzando o coração da Calábria, passaremos pelo Parque Nacional de 
Aspromonte e finalmente pararemos perto de Nicotera para provar um vinho biológico e azeite de oliva extra virgem. Regresso ao 
hotel Pernoite no hotel. 
 
Dia 4 Sexta: Tropea - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Transfer para a estação de trem de Lamezia. Trem 2ª classe de Tropea para Nápoles. Transfer da estação 
de trem de Nápoles para o hotel Sorrento. Resto do dia livre para a visita de Sorrento. Alojamento 
 
Dia 5 Sábado: Sorrento - Capri - Anacapri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partida em ferry regular para Capri. Esta maravilhosa ilha tem uma paisagem natural sem igual e tem sido 
o refúgio dos ricos e famosos há anos. Suas ruas são como um labirinto e estão cheias de butiques de grife, lojas, bares e 
restaurantes. Faremos um tour guiado pela cidade de Capri e pelos jardins de Augustus. Tempo livre para explorar a cidade. Este 
dia também inclui uma visita guiada a Anacapri e a bela Villa San Michele e, se o tempo permitir, o tempo para levar o teleférico até 
o ponto mais alto da ilha. Regresse ao porto e depois ferry para Sorrento. Alojamento no hotel. 
 
Dia 6 Domingo: Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partida de Sorrento em ônibus pela estrada costeira "Uma das estradas costeiras mais pitorescas da 
Europa". A paisagem é magnífica, com vista para o Mediterrâneo. A estrada gira e vira para "Positano" (aproximadamente 20 
minutos de Sorrento). A cidade de Positano se estende em diferentes níveis da estrada principal para o nível do mar. "O ônibus 
pára alguns minutos no topo da estrada (sem chegar a Positano) para que os hóspedes possam apreciar a vista e tomar fotos 
Esta viagem espetacular continua com vistas fabulosas para Amalfi (aproximadamente 1 hora). Chegaremos a Amalfi por volta das 
10h, dependendo do trânsito. Os hóspedes terão 2 horas de tempo livre, onde poderão visitar "a magnífica catedral do século IX 
que orgulhosamente domina a praça principal de Amalfi" e "passear pelas ruas estreitas da cidade, em torno das muitas lojas" ou 
"desfrutar de um café em um dos cafés de Amalfi ". 
Partida para a pequena cidade de Scala, de onde há excelentes vistas sobre Ravello. 
O passeio continua até "Ravello", que fica no Montes em Amalfi. Este é o lugar onde Wagner foi inspirado para escrever parte de 
uma de suas óperas e é a partir daqui que se pode apreciar as melhores vistas da Costa Amalfitana olhando para Minori, Maiori e 
além. 
Esta pequena e pitoresca cidade tem uma praça principal onde a peça central é a pitoresca catedral do século XI. 
Outra opção é visitar a Villa Rufolo com seus jardins e vistas maravilhosas. 
Para a viagem de volta a Sorrento, fomos para as colinas de onde pegamos a estrada para Castellammare e depois novamente na 
estrada costeira de Sorrento. Alojamento no Hotel. 
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Dia 7 Segunda-feira: Sorrento - Pompéia - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Viaje de Sorrento, pela rota panorâmica da península de Sorrento e pela rodovia. 
Deixaremos a estrada em Pompéia. A viagem é de aprox. 45 minutos de Sorrento para Pompéia.Ao chegar na entrada do sítio 
arqueológico, o guia vai esperar que os clientes paguem seus ingressos 
Acompanhados pelo guia, os clientes irão explorar as principais características da cidade antiga, os banhos, padarias, Arena, para 
citar alguns. 
Alojamento no hotel. 
 
Dia 8 terça-feira: Sorrento - Nápoles 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Nápoles ou ao centro de Nápoles. Fim dos nossos serviços 
 

ATENÇÃO: EXCURSÕES REGULARES SERÃO FEITAS EM ESPANHOL APENAS SE UM MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
HISPANOS É ALCANÇADO. DE OUTRA FORMA, AS EXCURSÕES SERÃO EXECUTADAS EM INGLÊS E ITALIANO 
ATENÇÃO: OS CLIENTES TERÃO DE MOVER-SE POR SUA CONTA PARA O PONTO DE SAÍDA DA EXCURSÃO.  
 
EXCURSÕES: 
ATENÇÃO:  EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJAM COM OUTROS PARTICIPANTES 
 
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. 
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HOTEIS OU SIMILARES EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
Tropea area    : Hotel Tropis**** 

Sorrento          : Hotel Antiche Mura**** 

 

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 

 

 

PREÇOS POR PESSOA EM HOTEIS 4 ESTRELAS 

€ 1.610,00 por pessoa em quarto duplo 

€    950,00 suplemento de quarto individual 

-€     50,00 REDUÇÃO terceira cama adulto 

SUPLEMENTO MEIA PENSÃO: € 180,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 

 

Suplementos temporadas: 

01.05.19-31.05.19 = + € 110,00 por pessoa 

01.06.19-31.06.19 = + € 300,00 por pessoa 

01.07.19-31.07.19 + 01.10.19-31.10.19= + € 340,00 por pessoa 

01.08.19-31.08.19 = + € 480,00 por pessoa 

01.09.19-30.09.19 = + € 340,00 por pessoa 
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O preço inclui: 

- 3 noites em BB em hotel 4 estrelas na área de Tropea 

- 4 noites em BB em hotel 4 estrelas na área de Sorrento 

- City tax - imposto municipal nos hotéis 

- Bilhete de trem de 2ª classe de Lamezia para Nápoles, incluindo o transporte de uma mala por pessoa 

  Atenção: uma vez que o bilhete é emitido, não haverá reembolso em caso de cancelamentos ou alterações 

- Transfer do aeroporto de Lamezia Terme para o hotel Tropea 

- Transfer do hotel Tropea para a estação de trem de Lamezia 

- Transfer da estação ferroviária de Nápoles para o hotel em Sorrento. 

- Transfer do hotel Sorrento para o aeroporto de Nápoles ou para o centro da cidade 

- Excursão regular a Reggio Calabria & Scilla de Tropea (com outros participantes. A língua Portuguesa/Espanhola não é garantida). 

Os clientes movem-se por 

  conta própria para o ponto de saída da excursão 

- Excursão regular a Gerace & Stilo de Tropea (com outros participantes. A língua Portuguesa/Espanhola não é garantida). Os 

clientes movem-se por conta 

  própria para o ponto de saída da excursão 

- excursão regular para Capri e Anacapri de Sorrento (com outros participantes, a língua Portuguesa/Espanhola não é garantida). 

Os clientes movem-se por 

  conta própria para o ponto de partida da excursão. Inclui ferry regular de / para Capri 

- excursão regular para a Costa Amalfitana de Sorrento (com outros participantes, a língua Portuguesa/Espanhola não é garantida). 

Os clientes movem-se por  

  conta própria para o ponto saída da excursão 

- excursão regular a Pompeia de Sorrento (com outros participantes. A língua Portuguesa/Espanhola não é garantida). Os clientes 

movem-se por conta própria 

  para o ponto de saída da excursão 

- Iva 

 

O preço NÃO inclui: 

- Vôo de chegada a Lamezia Terme e voo de partida de Nápoles 

- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 

- Entradas para os monumentos 

- Dicas e extras pessoais 

- serviço de troncos 

- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 

 

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”  


