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com almoço em restaurante local. Chiara Vigo, 
que vive numa remota aldeia da Sardenha, 
ainda tece seda do mar. Feita de Byssus, 
um fino filamento produzido por grandes 
moluscos no mar. Hoje em dia já só existe uma 
única pessoa a tecer esta seda do mar, e no 
Museu Byssus vamos ter oportunidade de ficar 
a conhecer mais sobre este produto mágico e 
a sua tecelagem. Após as visitas, regresso a 
Cagliari. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - CAGLIARI / BARUMINI / ORISTANO 
/ SASSARI   
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção 
a Barumini para visita da vila Su Nuraxi, o 
mais famoso local arqueológico da Sardenha 
– Nuraghe de Barumini – classificado 
como Património Mundial pela UNESCO. 
Construído no 2º milénio a.C., Nuraghe é 
o símbolo da Sardenha. O Nuraghe de Su 
Nuraxi é composto por uma torre central, 
inicialmente com cerca de 20m de altura, 
rodeada por uma praça fortificada e 4 
torres. A passagem dentro do monumento é 
emocionante já que atravessamos os muros 
e os antigos corredores. Após o círculo de 
torres, a fortificação é rodeada pela vila, 
composta de casas circulares construídas 
ao longo de 10 séculos. Almoço numa típica 
casa histórica, onde nos deliciaremos com as 
iguarias locais. Após o almoço, continuamos 
em direção a Oristano para um breve passeio 

panorâmico da cidade. Localizada na zona 
central da costa oeste da Sardenha, Oristano 
foi a capital do Giudicato di Arborea, uma 
espécie de reino independente, caso único 
nos diversos séculos de colonização da 
Sardenha. O centro histórico é muito 
pequeno e bem preservado desde os tempos 
medievais. Após um breve passeio pedestre 
pelo centro de Oristano, voltaremos ao 
autocarro para partir para a zona de Sassari. 
Jantar e alojamento no Hotel Montirujo Hotel 
4* ou similar

4º Dia - SASSARI / GRUTAS DE NEPTUNO / 
BOSA / SASSARI 
Após o pequeno-almoço, embarque no barco 
que nos levará a visitar as Grutas de Neptuno, 
as maiores e mais impressionantes grutas da 
Sardenha. As grutas estendem-se ao longo de 
4 kms, mas por razões de segurança apenas 
podemos aceder a uma parte delas. Regresso 
ao cais e almoço. Após o almoço, viajaremos 
até Bosa, cidade que preserva a sua típica 
atmosfera local e as suas características, o 
charme da vitalidade das suas cores, e as 
suas tradições locais. Durante a visita o nosso 
guia irá apresentar-nos os antigos tesouros 
da cidade, imersos numa rica história que 
tem as suas origens dos Fenícios até à Idade 
Média. Passearemos pela Piazzale Nasiriyah, 
pela Catedral, pelo Corso Vittorio Emanuele 
(“Sa Piatta”) com os seus belos palácios do 

1º Dia - LISBOA / 
MUNIQUE / CA-

GLIAR
Comparência no aero-

porto de Lisboa duas 
horas antes da partida. 

Assistência nas formali-
dades de embarque assis-

tidas pelo acompanhante 
Tryvel que irá na viagem. 

Partida às 07h30 em voo re-
gular Lufthansa com destino a 

Frankfurt. Chegada pelas 11h30. 
Formalidades de transbordo 

e partida às 16h05 em direção a 
Cagliari. Chegada pelas 18h00. As-

sistência e transporte para o hotel e 
instalação. Passeio a pé por Cagliari: 

com vista sobre o Glofo degli Angeli, 
Cagliari é uma antiga cidade fundada 

pelos mercadores fenícios. A cidade, 
que conserva torres e partes das suas 

muralhas que em tempos rodearam o bair-
ro do castelo, tem a maior e mais importan-

te necrópole fenícia de todo o Mediterrâneo. 
Continuamos o nosso passeio pelas estreitas 

ruas, passando frente à Catedral do séc. XVII 
conhecida pelas suas 2 grandes torres. Esta 
zona da cidade, conhecida como “Castello”, 
oferece belas vistas panorâmicas sobre a ci-
dade de Cagliari. Jantar e alojamento no Hotel 
Holiday Inn 4* ou similar.

2º Dia - CAGLIARI / NORA / SANT’ANTIOCO 
/ CAGLIARI 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar 
localmente, partida para Nora, para visitar as 
suas famosas ruínas. A antiga cidade de Nora 
foi a primeira a ser fundada pelos fenícios 
na Sardenha, mais tarde tomada pelos 
romanos. Está localizada no final de um belo 
promontório nos arredores de Pula, a sudoeste 
de Cagliari. Os romanos tornaram esta cidade 
rica adicionando-lhe um teatro, diversas 
termas e belos mosaicos. Caminharemos pelas 
estradas romanas, descobrindo os segredos 
da arquitetura romana, admirando os 
monumentos e as aéreas religiosas e civis do 
local. Continuaremos depois até Sant’Antioco, 

A Sardenha é a ilha azul da 
costa mediterrânea da Itália. 
Não importa por onde se 
ande, haverá sempre uma 
praia linda, uma paisagem 
exuberante.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe turística em voo 

regular da Lufthansa, para percurso Lisboa / 
Frankfurt / Gagliari + Olbia/ Munique / Lis-
boa, com direito ao transporte de 20 kgs de 
bagagem;

• Taxas de aeroporto, segurança e com-
bustível no valor de 197,85€ (à data de 
04/05/2022, a reconfirmar e atualizar na al-
tura da emissão da documentação);

• 7 noites / 8 dias de programa em alojamento 
em hotéis conforme programa, em regime 
pensão completa (desde o jantar do 1º dia 
até ao jantar do 7º dia);

• Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em espanhol ou português 
durante todo o circuito;

• Passeio de barco Porto de Alghiero / grutas 
de Neptuno e volta;

• Guias locais a falar português ou espanhol, 
durante as visitas;

• Auriculares durante toda a viagem;
• Entradas nos monumentos a visitar e men-

cionados no itinerário;
• Seguro de acidentes em viagem com cober-

tura extra Covid 19;
• Bolsa de viagem contendo toda a documen-

tação da mesma e livro de viagem Tryvel 
com informações sobre os locais a visitar;

• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como 
IVA;

• Acompanhamento durante toda a viagem 
por um colaborador Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e ex-

tras efetuados durante a estadia, tais como 
telefonemas, minibar, lavandaria, excursões 
opcionais, etc.

• Bebidas às refeições
• Gratificações a guias e motoristas.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 25 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.945 €

310 €

séc. XIX, e pela rota medieval da pitoresca 
área de Sa Costa caracterizada pelas suas 
típicas casas suspensas na colina de Serraval-
le. Regresso a Sassari. Jantar e alojamento no 
Hotel Marini 4* ou similar.

5º Dia - SASSARI / ALGHERO / SACCARGIA 
/ CASTELSARDO / OLBIA 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção 
a Alghero. À chegada a Alghero, faremos um 
passeio a pé pela cidade, localizada na costa 
noroeste da ilha. Conhecida como a “pequena 
Barcelona”, Alghero é muito procurada pelos 
turistas, tanto pela beleza do seu centro 
histórico como pelos corais vermelhos da 
região, conhecida como a “Riviera dos Corais”. 
Dentro das suas muralhas fortificadas, o 
centro de Alghero tem diversas boutiques, 
bares e restaurantes que fazem as delícias 
dos visitantes. Almoço em restaurante local. 
Saindo em direção a Este, paragem para 
visitar a belíssima Basílica da Santíssima 
Trindade de Saccargia, o mais importante 
monumento românico da ilha. A construção 
é totalmente em pedra local (basalto preto 
e calcário branco) e foi terminada em 1116 
sobre as ruínas de um mosteiro pré-existente. 
A igreja foi abandonada no séc. XVI, até que 
foi recuperada e reaberta no início do séc. 
XX. Continuaremos depois até Castelsardo 
onde faremos um passeio a pé pela cidade 
antiga: este é um locais mais atrativos de 
toda a Sardenha. Esta velha localidade da 
idade média combina a beleza das suas águas 
cristalinas com o romantismo do local. Dentro 
da localidade encontramos o Castello dei 
Doria, belo edifício do séc. XI (visita exterior). 
Outro local de interesse é a Concattedrale, 
famosa igreja pela sua torre sineira. Dentro da 
Basílica de Santa Maria encontramos o Cristo 
Nero (Cristo Negro) feito em madeira. Jantar 
e alojamento no Hotel  For You 4* ou similar, 
em Olbia.

6º Dia - OLBIA / GALLURA: TEMPIO PAUSA-
NIA E AGGIUS / OLBIA 
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã 
realizaremos um agradável passeio de comboio 
a bordo do “Pequeno Comboio Verde da 

Sardenha”, para descobrir a região de Gallura. 
Após embarcarmos em Arzachena, a paisagem 
começa lentamente a mudar tornando-se 
mais verde e acompanhada de sobreiros. 
Chegamos ao Lago Liscia onde faremos uma 
breve paragem para admirar a paisagem 
mediterrânica. Continuaremos depois a 
viagem, subindo as montanhas de Gallura até 
atingir a estação de Tempio Pausania onde 
faremos nova paragem. A paragem seguinte 
será Aggius, onde encontramos dois museus: 
o Museu do Banditismo e o MEOC (Museu 
Etnográfico Oliva Carta Cannas), o maior 
museu etnográfico da Sardenha, que preserva 
as provas do antigo passado da localidade, as 
suas tradições e cultura popular, do séc. XVII 
até aos nossos dias. Almoço em restaurante 
local. Durante a tarde, regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.

7º Dia - OLBIA / COSTA ESMERALDA / 
PORTO CERVO / OLBIA 
Após o pequeno-almoço, saída pela estrada 
panorâmica que nos levará a conhecer as be-
las vilas da região da Costa Esmeralda, destino 

de férias do jet-set mundial. Ao longo da cos-
ta poderemos admirar belas paisagens, águas 
cristalinas e as boutiques de luxo de Porto 
Cervo. Passagem pela aldeia de San Panta-
leo, uma pequena e acolhedora aldeia serrana 
onde o tempo parou, e onde foi rodado um 
dos filmes de James Bond. Almoço em restau-
rante local. Durante a tarde faremos um pas-
seio a pé por Porto Cervo, a capital do turismo 
de luxo no verão. Passearemos pela Marina 
onde teremos algum tempo livre para provar 
um gelado ou apreciar as lojas. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

8º Dia - OLBIA / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para as úl-
timas visitas ou compras em Olbia. Em hora 
a combinar, transporte para o aeroporto de 
Olbia, formalidades de embarque e partida às 
17h15 em voo regular da Lufthansa com desti-
no a Munique. Chegada pelas 18h50. Forma-
lidades de transbordo e partida às 19h30 em 
direção a Lisboa. Chegada pelas 21h40.

Fim de Viagem!
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