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DIA 05 (SÁBADO) ROMA – 
NÁPOLES – CAPRI – SORRENTO – 
SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)
Partimos para Sul
Café da manhã e partida logo de ma-
nhã para Nápoles para embarcar no 
ferry até Capri. Chegada e visita à ilha. 
Passeio de barco ao longo de uma par-
te da costa. Almoço e partida em ferry 
para Sorrento. Breve visita desta cidade 
de origem romana que ainda preserva 
suas ruas antigas. Continuação em ôni-
bus até Salerno. Alojamento.

DIA 06 (DOMINGO) SALERNO 
(CAVA DE´TIRRENI) – POSITANO 
– AMALFI – SALERNO (CAVA
DE´TIRRENI)
Banhado pelo Mar Tirreno
Café da manhã e traslado até ao porto 
de Salerno onde embarcaremos num 

cruzeiro costeiro pela costa Amalfita-
na. Chegada a Positano, a varanda mais 
bela de Itália e autêntica rainha da Costa 
Amalfitana. Passeio pela cidade e par-
tida para Amalfi cuja figura principal é 
a Praça Duomo e sua impressionante 
Catedral de Sant’Andrea que será visi-
tada. Almoço e tempo livre. Pela tarde 
regresso a Salerno. Alojamento.

DIA 07 (SEGUNDA) SALERNO 
(CAVA DE´TIRRENI) – POMPEIA – 
NÁPOLES – ROMA
O Vesúbio e suas vitimas
Café da manhã e traslado a Pompeia 
para visitar as excavações da antiga ci-
dade romana. Partida para Nápoles e vi-
sita panorâmica da cidade, situada na 
baía que tem o mesmo nome. Finalizada 
a visita, regresso a Roma. Alojamento.

DIA 08 (TERÇA) ROMA – CIDADE 
DE ORIGEM
Volta a casa
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

DIA 01 (TERÇA) VENEZA
Chegamos à Europa
Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento. Às 19:30 h reunião com o guia 
na recepção do hotel onde conhecere-
mos o resto dos participantes.

DIA 02 (QUARTA) 
VENEZA – PISA – FLORENÇA
Do carnaval ao Renascimento
Café da manhã. Iremos em barco até à 
Praça São Marco onde faremos um tour 
de orientação destacando a Basílica de 
S. Marco, o Campanile, o Palácio Ducal,
etc, com a possibilidade de visitar um
forno onde teremos uma demonstração
da famosa arte do cristal de Murano.
Opcionalmente passeio de gôndola com
música. A meio dia saida para Pisa. Tem-
po livre para visitar su famosa “Torre
Inclinada” Chegada a Florença e alo-
jamento.

DIA 03 (QUINTA) FLORENÇA – 
ROMA
Toscana, e Lázio
Café da manhã e visita a pé que vai 
permitir-nos contemplar a Piazza della 
Signoria, o Duomo, a impressionante 
Santa Maria del Fiore, o Battisterio, San-
ta Cruz, Ponte Vecchio, etc. Saida para 
Roma, a cidade das sete colinas, onde 
opcionalmente poderão visitar a Roma 
Barroca. Alojamento.

DIA 04 (SEXTA) ROMA
A eterna, a imperial, a cristã
Café da manhã. Visita panorâmica 
percorrendo o Lungotevere, Porta Os-
tiense, Termas de Caracalla, St. Maria a 
Maior, S. João de Letrão, Coliseu, Fóruns 
imperiais, etc. Passeio incluso ao bairro 
del Trastevere. Visita opcional aos Mu-
seus Vaticanos. Alojamento.

MARAVILHA ITALIANA 
COM COSTA AMALFITANA

Se quiser trazer tudo preparado 
com antecedência, além do que 
inclui no itinerário, propomos 
levar incluso adicionalmente:
• Passeio de gondola com

música em Veneza.
• Visita aos Museus

Vaticanos em Roma.
• Visita à Roma Barroca.
• 3 jantares (dias 2, 3, 7).
• Jantar especial com música

em Roma (dia 4) no Rte.
“Termas del Coliseo” ou
Rte. “Casanova”.

Pacote 
MAIS SERVIÇOS

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS Dbl S. Sgl

Percurso completo Vce/Rom (8 dias) 1.325 315

Pacote “mais serviços” 290

R E F. E 4216

8 dias 
DESDE

1.325€
 2 m.p.

• Estadia regime de alojamento e 
café da manhã.

•  2 almoços.
• Ônibus de luxo durante todo o 

percurso.
• Traslados de chegada e partida.
• Guia acompanhante 

profissional durante todo 
o percurso em ônibus, 
independentemente do
número de passageiros.

• Visitas panorâmicas com guia 
local em Florença, Roma, Capri, 
Sorrento, Positano, Amalfi, 
Pompeia, Nápoles e um sem 
fim de visitas com nosso guia 
correio.

• Barco em Veneza com cruzeiro 
pelas ilhas da lagoa.

• Passeio pelo bairro do 
Trastevere em Roma.

• Ferry Napoles/Capri/Sorrento.
• Cruzeiro costeiro pelas 

localidades de Amalfi e 
Positano.

• Entradas à Catedral de Amalfi e 
excavações de Pompeia.

• Seguro turistico. 

O PREÇO INCLUI

VENEZA

DATAS DE INÍCIO 2021

 
    
     

    
    

     

HOTÉIS PREVISTOS

Cidade/Hotel Situación

Veneza
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florença
Idea Business ****
Rafaello ****
Conference Florentia ****

(Periferia)
(Cidade)

(Periferia)

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)

Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni **** (Cidade)
Qualquer possível mudança será 
informada na publicação do caderno.

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais 
serão com guias em Espanhol mais com 
conhecimentos em língua portuguesa.

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

Mai 11 18 25
Jun 01 08 15 22 29
Jul 06 13 20 27
Ago 03 10 17 24 31
Set 07 14 21 28
Out 05 12 19 26




