ROMA COM COSTA AMALFITANA
SAÍDA
BRASIL

07 DIAS
05 NOITES

03/07/2019
09/07/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Roma, Sorrento, Capri, Positano, Amalﬁ e Nápoles.

ITINERÁRIO
1º DIA - 03/07/2019 - BRASIL / ROMA
Apresentação no aeroporto para embarque em voo com destino à Roma.
2º DIA - 04/07/2019 - ROMA
Chegada no aeroporto de Roma, a capital da Itália. Traslado sem assistência ao
hotel. Hospedagem.
3º DIA - 05/07/2019 - ROMA
Café da manhã. Passeio panorâmico para conhecer as mil faces de Roma, inlcuindo a Roma
antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do
Campidoglio, a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visita ao
menor estado do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro e a Basílica (fones de
ouvido inclusos). Restante do dia livre.
4º DIA - 06/07/2019 - ROMA / SORRENTO
Café da manhã. Saída com destino a Sorrento pela Campania, região banhada pelo Mar
Tirreno. Uma localidade moldada sobre a costa de tufo vulcânico, formando verdadeiras
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. A
cidade dá nome à península que encanta visitantes atraídos por seus belos
panoramas. Chegada e hospedagem.
5º DIA - 07/07/2019 - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Café da manhã. Dia dedicado à meca de artistas e poetas, Capri. Na célebre ilha,
visita (sempre que as condições do tempo permitirem) à famosa Gruta Azul (entrada
inclusa), a Piazzeta de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao ﬁnal da tarde, retorno
em barco a Sorrento.
6º DIA - 08/07/2019 - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO
Café da manhã. Continuação da viagem passando pelos desﬁladeiros da Costa Amalﬁtana, um pedaço da
Costa Campana ao Sul da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por suas
cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas
de pescadores espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos em Positano e almoço
livre (não incluso) em Amalﬁ. Retorno ao hotel em Sorrento.

7º DIA - 09/07/2019 - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL
Café da manhã. Saída cedo da manhã para breve passeio panorâmico em Nápoles, a cidade
do “jeitinho italiano”, localizada no centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a
área vulcânica de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália e possui um
riquíssimo centro histórico. Visita panorâmica ao Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo
Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a Galeria
Umberto I. Continuação da viagem pela autoestrada Del Sole com destino a Roma.
Chegada direto ao aeroporto de Roma para embarque com destino ao Brasil.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus ou van de luxo durante todo o percurso;
Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto (sem assistência);
Guia acompanhante brasileiro durante todo o percurso na Europa;
Visita a Gruta Azul, (sempre que as condições meteorológicas permitirem);
Passeios e visitas com guias locais falando português ou espanhol de acordo com o
programa;
Fones de ouvido na visita à Basílica de São Pedro em Roma;
Serviço de mensageiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Transporte de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

NH Leonardo da Vinci

Roma

Grand Hotel Vesuvio

Sorrento

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 22.05.2019

ENTRADA DE R$1.374,00

ENTRADA DE R$1.750,00

+9X DE R$611,00

+9X DE R$778,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$6.872,00

TOTAL: R$8.751,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Valores referentes a categoria “premium”.
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20
kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Consulte valores em apartamento individual ou outras conﬁgurações;
Consulte valores para noite extra nos destinos;
O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no 2º dia do programa;
Hospedagem nos hotéis previstos ou de mesma categoria;
O Guia Brasileiro não acompanha os passageiros no traslado de saída, no último dia do
programa, até o aeroporto. Em todo o caso, o Guia dará previamente todas as informações
aos passageiros sobre o traslado de saída;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou nos cartões de
crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial,
preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

