
Sul de Itália
Nápoles e 
Costa Amalfitana

1º DIA – LISBOA / ROMA / 
NÁPOLES

Comparência no aeroporto de 
Lisboa duas horas antes da partida 

para formalidades de embarque.
06h30 – Partida em voo regular da 

Tap com destino a Roma.
10h20 – Chegada a Roma. Assistência 

e transporte em autocarro de turismo 
privado para o centro da cidade para 

panorâmica da cidade com visita do 
Coliseu e Fórum Romano. Almoço em 

restaurante. De tarde, partida em autocarro 
de turismo privado com destino a Nápoles. 

Chegada ao Hotel escolhido 4**** ou similar, 
check in e distribuição de quartos. Jantar e 

alojamento no Hotel.

2º DIA – NÁPOLES / POMPEIA / VESÚVIO / 
NÁPOLES

Após o pequeno almoço, saída para visita das Ruínas 
da antiga Pompeia, povoação situada no sopé do 

monte Vesúvio e completamente destruída na erupção 
de 79 d.C. Trata-se de um dos sítios arqueológicos mais 

visitados da Europa, cujas escavações ocupam cerca de 
44 hectares, permitindo uma visão detalhada da vida de 

uma cidade romana. Após a visita, almoço em restaurante. 
De tarde, visita do único vulcão ativo no continente europeu 

embora adormecido, o Vesúvio que sempre exerceu grande 
fascínio sobre todo o mundo, principalmente por causa da 
sua catastrófica erupção de 79 d.C., que destruiu as cidades 
de Pompéia e Herculano hoje dois dos mais importantes 
sítios arqueológicos do planeta. A altura do cume, o topo 
da caldeira, é de nada menos que 1.281 metros acima no 
nível do mar! Daqui desfrutaremos de uma das vistas mais 
impressionantes sobre a baía deNápoles, Ilha de Capri e 
Costa Amalfitana. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º DIA – SORRENTO / POSITANO / AMALFI (COSTA 
AMALFITANA) / SALERNO / NÁPOLES
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da Costa 
Amalfitana. Trata-se de uma costa de grande beleza natural, 
classificada pela UNESCO, desde 1997, como Património 
Mundial da Humanidade. Chegada a Sorrento, cidade 
predileta do famoso tenor Caruso e visita panorâmica com 
destaque para o centro histórico, onde fábricas artesanais 
vendem o saboroso licor “limoncello”, biscoitos e outros 
produtos à base de limão, marca da região. Continuação 
para Positano é a pérola da região com ruazinhas estreitas, 
casas brancas e panoramas incríveis. Trata-se de um dos 
enclaves mais característicos da Península de Sorrento nos 
acantilados da montanha. Daí, continuaremos até Amalfi, 
considerada uma das mais antigas Repúblicas marítimas, 
que desenvolveu um intenso intercâmbio com o Império 
Bizantino e Egito. Entre os testemunhos mais importantes da 
grandeza de Amalfi estão as “Tábuas Amalfitanas” um código 
que reunia as normas do direito marítimo que permaneceu 
válido por toda a Idade Média. Amalfi foi a cidade que deu 
origem ao nome da Costa. Tempo para visita da Catedral, 
também chamada de Duomo Amalfitano. A Catedral foi 
construída no séc. X, em estilo bizantino, no alto de uma 
escadaria e possui uma fachada de pedras coloridas e um 
belíssimo mosaico dourado no topo. Almoço em restaurante. 
Continuação para Salerno. De tarde, visita guiada (a pé) do 
centro da cidade (Corso Vittorio Emanuele), com destaque 
para o Duomo (com o Túmulo de San Michele). Regresso a 
Nápoles. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – NÁPOLES
Após o pequeno almoço no hotel, visita panorâmica da 
cidade descobrindo os bairros mais famosos da cidade, 
com destaque para o centro histórico, Património da 
Humanidade da UNESCO onde daremos um passeio a 
pé pela Plaza del Plebiscito onde se encontra o Palácio 
Real, do séc. XVIII e antiga casa real. Continuação pela 
Galeria Humberto I impressionante pelo teto de vidro, 
pelos pavimentos com desenho em mosaíco e como fica 
localizada numa área movimentada de turistas é uma das 
principais atrações. Foi inaugurado em 1891, e é semelhante 
à Galleria Vittorio Emanuele II, em Milão. Regresso ao hotel. 
Almoço livre e tarde livre. À noite,saída para jantar em 
restaurante típico para ouvir a música napolitana com as 
suas Tarantelas. Regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA – NÁPOLES / CAPRI – ANA CAPRI / NÁPOLES
Pequeno-almoço no hotel e saída para o porto de Nápoles 
para embarque em ferryboat até Capri. Situada no mar 
Tirreno, é conhecida pelo seu charme e beleza naturais. 
Conta com dois municípios, Capri e Anacapri. Esta ilhota, 
que já foi um pacato reduto de pescadores e agricultores 
italianos chega, hoje em dia, a receber cerca de dois 
milhões de visitantes por ano. No séc. XIX, encantados 
com a beleza e os atrativos de Capri, ingleses e alemães 
provocaram uma reviravolta na vida dos habitantes – 
os pescadores passaram a alugar os seus barcos para 
passeios e os agricultores transformaram as propriedades 
em pequenos hotéis. Chegada a Capri e visita da Marina, 
e do centro, e de Ana Capri. Almoço em restaurante. Pela 
tarde,regresso ao porto de Capri e embarque em ferryboat 
para Nápoles. Chegada ao porto deNápoles e regresso ao 
hotel. Jantar no hotel e alojamento.

6º DIA – NÁPOLES / CASERTA / MONTE CASSINO / 
AEROPORTO DE ROMA
Após o pequeno almoço, partida para Caserta para visita 
do Palácio Real (Reggia Caserta), comparável ao Palácio 
de Versalhes pela grandiosidade e sumptuosidade 
dos seus aposentos, salões e jardins. É o maior palácio 
barroco de Itália, declarado Património da Humanidade 
pela UNESCO. Foi mandado construir por Carlos III de 
Bourbon e projetado por Luigi Vanvitelli, tendo a sua 
construção sido iniciada em 1752. Continuação para a 
Abadia de Monte Cassino, para visita. Fundada por Bento 
de Núrsia por volta de 529, sendo o berço da Ordem dos 
Beneditinos. Serviu de retiro a soberanos e pontífices. A 
abadia, diversas vezes ameaçada por causa de guerra e 
invasões, é saqueada e queimada pelos Lombardos do 
duque Zotton. Reconstruída somente no início do séc. VIII, 
após um período de grande turbulência e Itália (devido, 
principalmente, aos Lombardos), a abadia foi novamente 
destruída e incendiada por piratas Sarracenos (844), 
depois em 1030 pelos Normandos que começaram a 
invadir a Itália meridional. Mais recentemente, no início de 
1944, foi destruída pelos bombardeios aliados durante a 
batalha de Monte Cassino, sendo mais tarde reconstruída 
tal como era antes. Almoço em restaurante (em função da 
hora da visita, seguramente se realizará antes da visita da 
Abadia). Continuação para Roma. Chegada ao Aeroporto 
de Fiumiccino. Assistência nas formalidades de embarque 
e partida pelas 20h15 em voo da Tap com destino a 
Lisboa. 22h20 – Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto 
Delgado

ITÁLIA

A história de hoje conta-nos as maravilhas 
de um destino que consideramos 
lendário. Onde o mar verde-esmeralda 
caminha lado a lado com a natureza 
mediterrânea, a Costa Amalfitana é 
um dos mais belos lugares do mundo. 
Paisagens românticos e cenários de 
cortar o folêgo, a sul de Nápoles, este 
paraíso italiano começa com a bela 
Sorrento, em frente à encantadora 
ilha de Capri, desenhando ao longo 
60km, belas vilas pitorescas. 
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular da Tap 
para percurso Lisboa / Roma / Lisboa, com direito ao transporte 
de 23 kgs de bagagem;
• 5 noites / 6 dias de programa com estadia em hotel de 4* 
mencionado ou similar com pequeno almoço incluido;
• 10 Refeições incluídas – incluindo um jantar em restaurante 
típico com música napolitana;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em 
português durante todo o circuito mencionado no itinerário;
• Guias locais em português ou espanhol consoante 
disponibilidade;
• Todos os transportes refletidos no programa;
• Travessias de barco Nápoles / Capri – Ana Capri / Nápoles;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no itinerário: 
Coliseu e Forum Romano; Pompeia; Vesúvio (com bus para 
subida); Palácio Real de Caserta; Museu Abadia de Montecassino;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( € 142,57 à data 
de 20.07.2018 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Taxas de estadia nos hoteis;
• Seguro de viagem Multiviagens – MIP € 30.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material informativo sobre os 
locais a visitar;
• Gratificações a guia e motorista;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um colaborador 
Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados durante 
a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria, etc;
• Bebidas às refeições ou fora delas;
• Bagageiros no hotel;
• Auriculares.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as 
disponibilidades de voos e hotéis à data da V/ reserva. Os valores acima 
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas 
taxas, tendo em conta a atual conjuntura internacional.

09 A 14 JUNHO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.735€

220€


