
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado pelo Arqueólogo 
Álvaro Figueiredo durante toda a viagem;
• Acompanhamento de um responsável Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para os 
percursos Lisboa / Roma / Lisboa – em voo regular 
TAP Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem 
de porão de 23kg;
• 5 noites de alojamento e pequeno almoço nos 
hotéis mencionados;
• Circuito em autocarro de turismo com guias 
acompanhantes em espanhol ou português 
durante todo o circuito;
• Todas as visitas mencionadas no programa;
• Refeições conforme o programa, num total de 6 
almoços e 2 jantares;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados 
no itinerário;
• Auriculares para todas as visitas guiadas;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 117,70€ (à data de 24/11/2016 – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Taxas municipais obrigatória em Nápoles e 
Salerno;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro de viagem Multiviagens VIP – MIP € 
60.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material 
informativo sobre os locais a visitar;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.
 
NOTA: Consulte-nos para mais
 informações sobre partida do Porto.

Sob a Sombra 
do Vesúvio: 
Arqueologia 
e História 
na Baía de 
Nápoles

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

4º DIA – NÁPOLES / CUMAE / BAIAE / 
NÁPOLES
Pequeno-almoço no hotel e saída para 
Pozzuoli, local do antigo porto romano 
de Puteoli. Visita ao Parque Arqueológico 
de Cumae e anfiteatro flávio, um dos 
mais bem preservados anfiteatros 
romanos. Almoço em restaurante 
local. Continuação para Bacoli e visita 
ao Parque Arqueológico de Baiae. 
Alojamento em Nápoles.

5º DIA – NÁPOLES / STABIAE / 
SORRENTO / POSITANO / AMALFI / 
RAVELLO / SALERNO
Pequeno almoço, check out e saída 
para visita em Castellammare di Stabia 
ao complexo arqueológico de Stabiae. 
Passagem por Sorrento e Positano 
(breve paragem para vista panorâmica 
sobre a cidade). Ao longo da costa de 
Amalfi, classificada pela UNESCO como 
Património da Humanidade, visita, em 
Ravello, ao Complesso Monumentale 
di Villa Rufolo (residência medieval e 
jardins do séc. XIX).  Jantar e alojamento 
no Novotel Salerno Et Arechhi 4*.

6º DIA – SALERNO / PAESTUM / LISBOA
Pequeno – almoço, check out e saída em 
direção a Paestum, uma das cidades-
estado da Magna Grécia, classificada 
pela UNESCO como Património da 
Humanidade, com 3 templos em estilo 
dórico e o Museu Arqueológico Nacional 
de Pestum, que contém um dos acervos 
museológicos mais importantes da 
Magna Grécia. Almoço em restaurante 
local e transfer em autocarro para Roma. 
Formalidades de embarque num voo 
TAP com destino a Lisboa.

23 A 28 AGOSTO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.755€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

280 €

1º DIA – LISBOA / 
CAPUA / NÁPOLES

C o m p a r ê n c i a 
no aeroporto 2h 

antes da partida 
para formalidades de 

embarque em voo TAP. 
Transfer em autocarro 

para Nápoles. Almoço e 
paragem em Capua para 

visita. Em Capua (S. Maria 
Capua Vetere), onde teremos 

oportunidade de reviver a 
revolta de gladiadores e escravos 

liderada por Spartacus, visitamos 
o Museu Arqueológico dell’Antica 

Capua, o Museu dei Gladiatori e 
o enorme anfiteatro. Chegada a 

Nápoles no final do dia. Jantar e 
alojamento no Hotel Royal Continental 

4* em Nápoles.

2º DIA – NÁPOLES
Pequeno-almoço no hotel e saída para 
visita de dia inteiro à cidade de Nápoles. 
O Museu Nacional de Arqueologia de 
Nápoles, as Catacumbas de San Gennaro, 
o Palazzo Reale, o Teatro de San Carlo, 
e passeio pelo centro histórico da 
cidade, classificado pela UNESCO como 
Património da Humanidade. Alojamento 
em Nápoles.

3º DIA – NÁPOLES / POMPEIA / 
OPLONTIS / HERCULANO / NÁPOLES
Pequeno-almoço no hotel e saída para 
visita ao complexo arqueológico de 
Pompeia. Almoço em restaurante local. 
Continuação para Torre Annunziata 
(antiga Oplontis) onde visitamos a 
impressionante villa de Poppaea Sabina, 
ex-mulher de Otho, governador da 
Hispania Lusitania, e segunda mulher 
do imperador Nero. Terminamos o dia 
com visita ao sítio de Herculano que, 
com Pompeia e Oplontis, se encontram 
classificados pela UNESCO como 
Património da Humanidade. Alojamento 
em Nápoles.

Este périplo pela Baía de Nápoles leva-nos ao mundo da 
Campania Felix dos romanos, considerada por eles a re-
gião mais afortunada da Península Itálica, devido à rique-
za volcânica dos seus solos e à beleza espectacular da 
sua longa costa mediterrânica. Teremos oportunidade 
de explorar a Cápua romana, onde se desenrolaram al-
guns dos episódios relacionados com a grande revol-
ta de escravos liderada por Spartacus, a cidade de 
Nápoles, a Neapolis greco-romana, antiga capital 
do Reino de Nápoles, com os seus magníficos mu-
seus e edíficios neo-clássicos, e os sítios romanos 
de Pompeia, Herculano e Oplontis

COM ÁLVARO FIGUEIREDO

ITÁLIA


