Costa Amalfitana 2019
Extensão opcional a Sardenha .
Saída: 04 de Julho de 2019 (19 DIAS)
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BRASIL/ROMA: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
ROMA: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
ROMA/NAPOLES: Café da manhã e traslado até Napoles (dependendo do numero de passageiros poderá ser de Bus ou trem).
Chegada e hospedagem.
NAPOLES: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade poderemos apreciar a Baia de Napoles, Campos de
Flegreos, Palácio Real, Galeria Umberto I, Teatro San Carlo, etc. Tarde livre, sugerimos visita opcional a Ilha de Capri.
NAPOLES/COSTA AMALFITANA/SALERNO: Café da manhã e saída em direção a Costa Amalfitana visita a Pompeia, com os
restos arqueológicos da Cidade que foi sepultada pelo Vesubio, Continuação pela península Sorrentina até Positano,
embarque em barco (se as condições climáticas assim o permitirem) para chegar até Amalfi, visita a continuação até Salerno.
Jantar e Hospedagem.
NAPOLES/MATERA/LECCE: Café da manhã e saída em direção a Matera, uma cidade que parece estar perdida no tempo.
Visita panorâmica e continuação até Lecce considerada uma jôia do Barroco. Visita a cidade, tarde livre. Jantar e hospedagem.
LECCE/GALLIPOLI/LEUCA/OTRANTO/LECCE: Café da manhã e saída para visita de dia inteiro. Conheceremos primeiramente
Gallipoli, numa Ilha do Mar Jonico, conectada ao Continente por uma ponte, continuação até Leuca onde as aguas do Mar
Jónico se misturam com as do Mar Adriático tempo livre e saída para Otranto a cidade mais oriental da Itália para explorar as
pequenas ruas de casas brancas. Regresso a Lecce e hospedagem.
LECCE/OSTUNI/ALBEROBELLO/POLIGNANO AL MARE/BARI: Café da manhã e saída para Ostuni, tempo livre nesta cidade
chamada “a Cidade Branca”. Visita ao Casco Antigo com as sua ruas estreitas e numerosas Igrejas. Continuação da viagem até
Alberobello pitoresca cidade com edifícios em forma de pirâmides únicas no mundo. Prosseguimento até Polignano al Mare
uma antiga Vila de pescadores do Adriático num cenário de penhascos e varandas ao mar. Chegada a Bari, Jantar e
hospedagem.
BARI/BARLETTA/TRANI/BARI: Café da manhã e saída para Barletta, visita a esta cidade Medieval para conhecer o centro
histórico e a estatua “Colosso de Barletta”, Igreja do Santo Sepulcro, Castelo e Catedral de Maria Maior. Almoço e saída para
Trani. Tempo livre para visitar a Catedral e Casco Antigo. Regresso a Bari e hospedagem.
BARI/RO(dMA: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Roma. Chegada e hospedagem.
ROMA/BRASIL ou CAGLIARI: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil ou para quem
continuar a Sardenha, com destino a Cagliari. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.
CAGLIARI/NORA/CAGLIARI: Café da manhã e saída em direção a Nora Fundada no S. IX e VIII A.C. e que foi a capital da
Provincia da Sardenha. Visita panorâmica e tarde livre. Hospedagem.
CAGLIARI/BARUMINI/ORISTANO/BOSA/ALGHERO: Café da manhã e saída para Barumini e mais tarde Oristano, a mairo
cidade do Oeste da Sardenha. Chegada a Bosa uma das mais belas cidades medievais da Sardenha tempo livre para conhecer
o castelo de Malaspina e saída para Alghero, chegada Jantar e hospedagem.
ALGHERO (CAPPO CACCIA): Café da manhã e visita panorâmica da cidade. Tarde livre, sugerimos opcional a Gruta de Netuno
em barco. Regresso a Alghero, jantar e hospedagem.
ALGHERO/SASSARI/TEMPIO PAUSIANA/OLBIA: Café da manhã e saída para Sassari a segunda cidade mais importante da
Sardenha, continuação para a região de Longudoru onde se encontra a belíssima igreja românica da Santíssima Trindadeda
Saccargia, chegada a Tempio Pausania, uma cidade totalmente construída em granito, tempo livre e saída para Olbia. Chegada
jantar e hospedagem.
OLBIA/ARZACHENA/ARQUIPELAGO DE MAGDALENA/COSTA ESMERALDA/OLBIA: Café da manhã e saída para Arzachena
para visitar o tumulo dos Gigantes, embarque em passeio marítimo até o arquipélago de Magdalena, visita as Ilhas mais
importantes e regresso em barco até Palau na Costa Esmeralda. Regresso a Olbia, jantar e hospedagem.
OLBIA/ORGOSOLO/CAGLAIRI: Café da manhã e saída em direção ao coração montanhoso da Ilha, chegada em Orgosolo, uma
antiga cidade de pastores, almoço tradicional campestre e continuação pela Costa do Rei até Arbatax para apreciar as rochas
vermelhas, regresso a Cagliari e hospedagem.
CAGLIARI/ROMA: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Roma, chegada e traslado ao hotel.
Hospedagem.
ROMA/BRASIL: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa:
COSTA AMALFITANA (Dia 04/Jul ao Dia 14/Jul): em DUPLO: USD 2.035,00 – Supl. SGL: USD 528,00
SUPLEMENTO SARDENHA: Em DUPLO: USD 2.260,00 – Supl. SGL: USD 498,00
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira com café da manhã + 5 refeições na Costa Amalfitana + 6 refeições na Sardenha +
Seguro de viagem + Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.

