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TOUR ENCANTOS DO SUL VERÃO 2019 (COD. RM-ERMA) 

TOUR ENCANTOS DO SUL INVERNO 2019-2020 (COD. RM-IRMA) 
(COSTA AMALFITANA & NAPOLES)  
SEGUNDA-SABADO / ROMA-NAPOLES 

6 DIAS/5 NOITES 

SAIDAS VERÃO 2019 GARANTIDAS EM IDIOMA PORTUGUES: 
15 ABRIL 2019 – 13 MAIO 2019 – 15 JULHO 2019 – 28 OUTUBRO 2019 
 

Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento   

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. 

Jantar e pernoite no hotel.  

 

Dia 2 – TER: Sorrento-Capri - Sorrento 

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 Sorrento. Jantar e pernoite no hotel.  

 

Dia 3 – QUA: Sorrento- Pompeia – Salerno 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente 
sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79 d.C . Continua hacia Salerno, segunda maior cidade da Campania e passeio 
com um guia local, onde podemos ver lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, Teatro Verdi ou a Catedral de San 
Matteo. Jantar. Pernoite. 
 
Día 4 – QUI-: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partida para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo em Pertosa que são consideradas as mais 
importantes no sul da Itália: em primeiro lugar vamos fazer um passeio em barco e, depois, uma caminhada onde podemos ver 
todas as formações de estalactites e estalagmites. Saída com destino Paestum para visitar o sítio arqueológico que incluem os 
templos dóricos do século V aC. Possibilidade de também visitar o Museu, onde fican importantes vestígios da antiga cidade 
grega de Poseidonia. Partida para Salerno. Jantar. Pernoite. 
 
Día 5 - SEX : Salerno - Napoles 
Café da manhã no hotel. Partida para Nápoles. Após a chegada nós desfrutar de uma vista panorâmica da que foi a capital do 
Reino das Duas Sicílias, começando com a colina do Vomero, passando pelo Passeio Maritimo, nós visitar o centro histórico da 
cidade, com monumentos como o Teatro San Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Praça do Plebiscito, etc. Visita também a 
pé com guia local do centro histórico da cidade, onde iremos visitar a Capela de San Severo famosa por sua obra-prima do 
Velada Cristo. Hoje vamos saudar o Sul da Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles. A Pizza, 
famosa no mundo, nasceu na cidade de Nápoles. Retorno ao hotel. Pernoite. 
 
Día 6 - SAB : Nàpoles (ou Roma em trem de alta velocidade) 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. Possibilidade de reservar um trem de alta velocidade italiana a Roma 

(ver Pacote Verderelax 2) 

 

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 

 

AVISO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 
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HOTEIS OU SIMILARES 

Sorrento             : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 

Residenza**** 

                       Em algumas saidas, o hotel poderia ser um hotel 3* sup en Sorrento 

                       Em algumas saidas, o hotel poderia ser reservado na área de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o 

Vico Equense 

Salerno               : Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** 

Nàpoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo 

Salgar**** 

 

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” 

 

TOUR ENCANTOS DO SUL VERÃO 2019 (COD. RM-ERMA) 

TOUR ENCANTOS DO SUL INVERNO 2019-2020 (COD. RM-IRMA) 

(COSTA AMALFITANA & NAPOLES)  

SEGUNDA-SABADO / ROMA-NAPOLES 

6 DIAS/5 NOITES 

PREÇOS  POR PESSOA BAIXA TEMPORADA 

€ 934,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 210,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA: 

2019 MARÇO...............18 

2019 JULHO.................01 

2019 NOVEMBRO.......18 

2019 DEZEMBRO........16 

2020 JANEIRO.............13 

2020 FEVEREIRO........17 

2020 MARÇO................16 

PREÇOS  POR PESSOA MEIA TEMPORADA 

€ 976,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 210,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS MEIA TEMPORADA: 

2019 ABRIL..................01...15....22 

2019 JUNHO.................03...10....24 

2019 OUTUBRO...........21....28 

PREÇOS  POR PESSOA ALTA TEMPORADA 

€ 1.038,00 por pessoa em quarto duplo 

€    285,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 

2019 MAIO...................06...13....20....27 

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

2019 SETEMBRO.........02...09....16....23....30 

2019 OUTUBRO...........07...14 
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O PREÇO INCLUI: 

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

- 4 jantares no hotel (excluindo bebidas) 

- 1 jantar de despedida em um restaurante local, segundo o programa indicado (sem bebidas) 

- Entrada as Grutas de Pertosa (com passeio em barco) 

- 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 ônibus 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 no ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o 

viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Pompeia, Nàpoles, Paestum  e Grutas de Pertosa  

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde o 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” : 

€ 55,00 por pessoa  

Inclui: 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas de Pompéia / Amalfi: Claustro / Paestum: area arqueologica / Napoles: 

San Severo 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”: 

€ 60,00 por pessoa  

Inclui: 

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

com o circuito Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

- transfer do hotel em Napoles para a estação de trem de Nápoles (valido somente os SAB em conexão com o circuito 

Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

 

C)  “VERDERELAX” : 

€ 132,00 por pessoa  

Inclui: 

- transfer do hotel em Napoles para a estação de trem de Nápoles (valido somente os SAB em conexão com o circuito 

Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

- bilhete de trem ALTAVELOCIDADE ITALIANA de Nápoles para Roma em 2ª classe 

- transfer da estação de trem em Roma – aeroporto Roma o hotel de Roma (hotel não incluído)  (valido somente os SAB em 

conexão com o circuito Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 


