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Sul Da Itália, Costa Amalfitana e Roma com

E N C A N T O

DIA 1 (Sábado) ROMA Chegada a Roma e transfer ao hotel. 
Jantar e alojamento.

DIA 2 (Domingo) ROMA - CAPUA - NÁPOLES Café da manha. 
Iniciaremos nossa rota até o Sul da Itália. Nossa primeira 
parada será em Cápua, antiga capital da Campânia e uma 
das cidades mais importantes da República Romana. rea-
lizaremos uma visita panorámica da cidade e entraremos 
em sua anfiteatro romano, o segundo do mundo romano o 
qual tênia capacidade para 40.000 espectadores. Seguire-
mos até chegar a Nápoles. Almoço. A seguir visita panorà-
mica da cidade na que destacam monumentos tais como: 
o Palácio Real, A Igreja de San Francisco de Paula, o Teatro 
San Carlos Jantar e alojamento.

DIA 3 (Segunda) NÁPOLES - VULCÃO VESÚBIO - POMPÉIA 
- SORRENTO Café da manha. A primeira hora da manhã, 
sairemos para realizar uma excursão ao vulcão Vesúvio, 
situado enfrente à baía napolitana. Subiremos suas ladei-
ras até o ponto máximo onde se permite a chegada de 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panoràmica de Cápua, Nápoles e Paestum com 
guia local.

 » Visita panorâmica de Roma com guia local, para os circuitos 
de 8, 9 e 10 dias.

 » Visita do anfiteatro de Capua, entrada incluída com guia local. 

 » Visita do Vulcão Vesúvio comentada por nosso guia.

 » Visita de Pompéia, entrada incluída, com guia local.

 » Excursão a Capri com guia local.

 » Excursão a Costa Amalfitana com guia local, visitando 
Amalfi, Positano e Salerno.

 » Percurso em barco Amalfi - Positano - Amalfi.

 » Visita da zona arqueológica de Paestum, entrada incluída, 
com guia local.

 » Excursão aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e Basílica 
de São Pedro, entradas incluídas, com guia local, para os 
circuitos de 8, 9 e 10 dias.

 » Excursão "Roma Barroca" com guia local para os circuitos 
de 8, 9 e 10 dias.

 » Excursão "Roma Antiga" com guia local para os circuitos de 
9 e 10 días.

 » Serviço de áudio individual

 » 9 refeições para o circuito de 7 dias.

 » 10 refeições para os circuitos de 8, 9 e 10 dias.

 » Servicios básicos y notas en página 5.

TUDO INCLUÍDO

desde 1.370US$  7D   6N

desde 1.450US$  8D   7N

desde 1.545US$  9D   8N

desde 1.615US$  10D   9N

ônibus. Possibilidade de subir, opcionalmente, até a cra-
tera (dependendo das condições climatológicas). Almoço. 
Continuaremos até Pompéia, onde visitaremos as ruínas 
arqueológicas mais importantes do mundo. Esta cidade foi 
soterrada no ano 79 pela erupção do Vesúvio. Continuação 
até chegara a Sorrento. Alojamento.

DIA 4 (Terça) SORRENTO - CAPRI - SORRENTO Café da 
manhã. Saída para tomar um barco que nos levará desde 
Sorrento até Capri, paradisíaca y exclusiva isla, lugar de 
encanto desejado por imperadores e reis da antiguidade, 
refúgio de privilegiados e um dos lugares com mais encan-
to do mundo. Almoço. Tempo livre para seguir percorren-
do suas ruas. A última hora regresso a Sorrento. Jantar e 
alojamento.

DIA 5 (Quarta) SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA - 
SALERNO Café da manha. Excursão à Costa Amalfitana. 
Realizaremos um percurso através desta célebre costa 
visitando alguns de seus povoados. Nossa primeira parada 

Encanto

CIDADE HOTEL ZONA

ROMA Ars 4* Cidade

NÁPOLES NH Ambassador 4* Centro

SORRENTO La Residenza 4* Cidade

Moon Valley 4* Cidade

SALERNO Novotel Est Arechi 4* Cidade

HOTÉIS PREVISTOS

8




