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a marca da região. Visita temática 
de Sorrento com provas. Jantar e 
alojamento.

3º Dia
NÁPOLES / POSITANO / PRAIANO 
/ AMALFI / RAVELLO / MINORI / 
MAIORI / SALERNO   
Dia completo de visitas à Costa 
Amalfitana, de grande beleza natural, 
classificada pela UNESCO como 
Património Mundial. Positano é a 
pérola da região com ruelas estreitas, 
casas brancas e panoramas incríveis. 
Praiano, entre a costa e a montanha, 
oferece praias convidativas, 
tranquilas e, sobretudo, a única 
praia da região iluminada pelo sol 
até o anoitecer. Amalfi, considerada 
uma das mais antigas Repúblicas 
marítimas, desenvolveu um intenso 
intercâmbio com o Império Bizantino 
e Egito. Almoço em restaurante. 
Continuamos para Ravelo, imersa na 
natureza e com o mar aos seus pés, é 
uma localidade tranquila e com uma 
beleza exuberante. Ravello tem dois 
tesouros que exibem maravilhas: Villa 
Rufolo e Villa Cimbrone, dois lugares 
que encantaram muitos artistas. 
Continuação para Minori e Maiori, 
duas pequenas cidades que mantêm 
preservadas as características 
das antigas aldeias praianas da 
Itália. Chegada a Salerno. Jantar e 
alojamento no Hotel Polo Nautico 4*, 
ou similar.

4ºDia
CASTELMEZZANO / PIETRAPER-
TOSA / TURSI / MATERA 
Saída para sul, com destino às aldeias 
de Castelmezzano e Pietrapertosa, 

ambas no Vale do Basento e 
pertencentes à rede das Aldeias 
mais bonitas de Itália. Tipicamente 
medievais, são um pequeno 
aglomerado de casas atacadas nas 
rochas, com vista para as Dolomitas. 
Almoço em restaurante. Seguimos 
para visita a mais um burgo medieval 
– Tursi. Continuação até Matera, um 
dos poucos exemplos da zona de 
civilização pré-histórica. Os Sassi de 
Matera representam um dos mais 
importantes lugares protegidos da 
UNESCO na Itália. Jantar e alojamento 
no Hotel Dimora del Monaco 4*, ou 
similar. 

5ºDia
MATERA / ALBEROBELLO / LOCO-
ROTONDO / BARI 
De manhã, passeamos por Matera. 
Seguimos até Alberobello, onde 
teremos tempo para conhecer los 
“trulli”, as típicas construções em 
rocha calcária. Continuamos para 
Locorotondo, uma das vilas mais 
bonitas de Itália. Aqui passeamos 
tranquilamente pelas suas ruelas, com 
as casas em mármore branco. Almoço 
em restaurante. Continuação para 
Bari. Jantar e alojamento no Hotel 
Excelsior 4*, ou similar. 

6ºDia
BARI / OSTUNI / POLIGNANO A 
MARE / BARI 
Visita da cidade costeira de Bari, 
capital da Puglia e uma das mais 
prósperas do país. Destaque para a 
sua Catedral; a Basílica de São Nicolau 
e o Castelo. Seguimos para cidade 
muralhada de Ostuni, com destaque 
para a Catedral da Assunção do séc. 

1º Dia
LISBOA / 

NÁPOLES
Comparência no 

aeroporto escolhi-
do. Chegada a Ná-

poles pelas 12h30. 
Transporte ao centro 

da cidade e almoço 
em restaurante. Dedi-

camos a tarde para visita 
a Nápoles, com destaque 

para o centro histórico, Pa-
trimónio da Humanidade da 

UNESCO, com o Palácio Real, 
do séc. XVIII; a antiga casa 

real de Castel Novo; a Catedral, 
construída entre 1294 e 1323; a 

Capela de Sanseverano; a Cape-
la de Pio Monte della Misericor-

dia; as famosas ruas comerciais de 
Spaccanapoli e a Via San Gregorio 

e ainda a Galeria Umberto I. Jantar 
e alojamento no Unahotels Napoli 4*, 
ou similar.  

2º Dia
NÁPOLES / POMPEIA / SORRENTO 
/ NÁPOLES 
De manhã, visitamos o complexo 
das Ruínas da antiga Pompeia, 
povoação no sopé do monte 
Vesúvio e completamente destruída 
na erupção de 79 d.C. Almoço em 
restaurante. De tarde, passeamos 
tranquilamente por Sorrento, a cidade 
predileta do famoso tenor Caruso. 
Destaque para o mercado da Via 
San Cesareo e a Catedral. Sorrento 
tem um interessante centro histórico, 
onde fábricas artesanais vendem o 
saboroso licor “limoncello”, biscoitos 
e outros produtos à base de limão, 

Por paisagens deslumbrantes e um 
horizonte de cortar a respiração, 
entre penhascos, montanha e 
praia, com quase 60km de costa 
estamos perante uma das mais 
belas regiões do mundo.

SUL DE ITÁLIA



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, 

em voos TAP, para percurso Lisboa / 
Nápoles e Roma / Lisboa, com direito 
ao transporte de uma mala de porão 
até 23kg, e respetivas taxas de aero-
porto, segurança e combustível, (no 
valor de 47.50€ – a 04/10/2021 – sujei-
tos a confirmação aquando da emissão 
dos bilhetes);

• Alojamento e pequeno-almoço nos ho-
téis de 4* mencionados, ou similares;

• Pensão completa, desde o almoço do 
1º ao almoço do 8º (8 almoços e 7 jan-
tares);

• Acompanhamento de Tour Leader 
Tryvel durante toda a viagem;

• Guias locais, de língua portuguesa ou 
castelhana, para todas as visitas con-
forme programa;

• Circuito e autocarro de turismo;
• Todas as entradas e visitas confirme 

programa;
• Áudio-guias durante toda a viagem;
• Taxas turísticas, de cidade e IVA;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens SILVER com pro-

teção covid SILVER.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não estiver mencionado 

como incluído.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1970 €

225 €

XV e que é uma das mais admiradas 
da região. Continuamos para uma 
das joias do sul de Itália – Polignano 
a Mare, com casas construídas sobre 
falésias calcárias, cavernas altas 
e profundas águas azuis do Mar 
Adriático. Aqui fica também um dos 
restaurantes mais famosos do mundo, 
o Grotta Palazzese, esculpido na 
pedra calcária do penhasco. Regresso 
a Bari. Jantar e alojamento.

7ºDia
BARI / TRANI / ANDRIA (CASTEL 
DEL MONTE) / CASERTA 
Saída com destino a Trani, onde vi-
sitaremos a catedral dedicada a São 

Nicolau Peregrino, fundada no sécu-
lo XI, em cujo interior temos várias 
igrejas sobrepostas. Após o almoço, 
visita de Castel del Monte, um castelo 
da época de Federico II de planta oc-
togonal, Património da Unesco. Hoje 
almoçamos numa quinta típica, com 
prova de produtos locais como vinho, 
azeite e queijos. Continuação até Ca-
serta. Visita ao Palácio Real (Reggia 
Caserta), comparável ao Palácio de 
Versalhes pela grandiosidade e sump-
tuosidade dos seus aposentos, salões 
e jardins. É o maior palácio barroco de 
Itália, declarado Património da Huma-
nidade pela UNESCO. Jantar em res-
taurante local. Alojamento no Hotel 

Casal dell’Angelo 4*, ou similar. 

8ºDia
CASERTA / CASSINO / ROMA / 
LISBOA
Saída para visita à Abadia de Monte 
Cassino. Fundada por Bento de Núr-
sia por volta de 529, sendo o berço 
da Ordem dos Beneditinos, serviu de 
retiro a soberanos e pontífices e foi 
diversas vezes ameaçada por causa 
de guerra e invasões. Continuação 
para o aeroporto de Roma. Pelas 
20h15, saída em voo TAP com desti-
no a Lisboa. Chegada pelas 22h25.

Fim de Viagem!
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