Departamento de Professores e Educadores Aposentados

Itália
Nápoles e Costa Amalfitana
28 Março a 4 Abril 2020

Portugal With – viagens e turismo
Praça Rainha D. Filipa, 4 – 1600-681 Lumiar LISBOA
T: 213 150 242 M: 962 602 601

8 Dias / 14 Refeições
DIA 28/3 PC
LISBOA / NÁPOLES
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida do seu voo. Formalidades de embarque, e saída em voo com
destino a Nápoles, capital da Campânia, uma das poucas cidades europeias do mundo antigo que nunca foi completamente
extinta. Chegada e encontro com o guia acompanhante. Almoço. De tarde, Visita panorâmica em autocarro, passando pela
colina de Vómero e percorrendo os bairros mais conhecidos: Posilipo, Mergellina, Passeio Marítimo, Chiaia e Santa Luzia.
Realização de breves paragens para desfrutar das baías de Pozzuoli e de Nápoles. Continuação da visita a pé, passeando pela
Praça de Plebiscito, onde se destacam o Palácio Real, a Ópera de Nápoles, o Teatro de San Carlo e a Galeria Umberto I, e por
Spaccanapol, o antigo centro histórico greco-romano que deu origem à cidade e onde, em cada ruela, ainda bate o coração
napolitano. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
DIA 29/3 PC
NÁPOLES – CAPRI – NÁPOLES
Pequeno-almoço. Embarque num ferry com destino a Capri, um local desejado por imperadores, reis e príncipes e actual
ponto de encontro da alta sociedade internacional. Uma ilha paradisíaca com uma privilegiada localização geográfica,
dominando o Golfo de Nápoles, uma esplêndida beleza natural e temperaturas suaves durante todo o ano. Se o tempo o
permitir, conhecerá algumas das muitas grutas que rodeiam a ilha. Visita da Villa San Michele, construída no séc. XIX pelo
médico sueco Axel Munthe. Os seus jardins têm vistas panorâmicas sobre a cidade e o porto, a península Sorrentina e o
Monte Vesúvio. Almoço em restaurante local. Transporte aos jardins de Augusto, plantados na antiga propriedade que o
industrial alemão Friedrich Alfred Krupp comprou no início do século XX, perto da Certosa di San Giacomo, para construir sua
residência em Caprese. Após a Primeira Guerra Mundial, eles foram renomeados "Os Jardins de Augusto", um nome que
permanece até os dias atuais, e preservam as principais espécies de flores e plantas que podem ser encontradas na Ilha de
Capri. Aprecie a vista dos Farilhões e da Marina Piccola. Regresso a Nápoles. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
DIA 30/3 PC
NÁPOLES – HERCULANO – POMPEIA – NÁPOLES
Pequeno-almoço. Saída para Herculano, uma antiga cidade romana conhecida por ter sido conservada, junto com a cidade
de Pompeia, depois de ter sido soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio. As escavações na cidade de Herculano
começaram no ano de 1738. Ao fim do século XVIII começaram a descobrir uma grande diversidade de objectos, como
pinturas murais, mesas de três pés e porcelanas. Continuação para Pompeia. 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. Almoço durante as visitas. Regresso a Nápoles. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
DIA 31/3 PC
NÁPOLES – SALERNO
Pequeno-almoço. Saída para a zona de Capodimonte, para visita das catacumbas de São Januário e Basílica paleocristã. As
catacumbas estendem-se por quase 5.800 metros quadrados, de acordo com as leis Gregas e Romanas, era proibido enterrar
os mortos dentro das muralhas; razão pela qual as catacumbas terão começado a ser escavadas na colina de Capodimonte.
Ao longo dos tempos, as catacumbas terão sido usadas quer para enterros pagãos quer por cristãos. A Basílica foi
abandonada após o roubo dos restos mortais do Santo, por Sicone I, Príncipe de Benevento. Continuação para visita do
ossário de “Fontanelle”, uma antiga pedreira que foi escavada na colina de Materdei, convertida num ossário em meados do
séc. XVII para albergar as vítimas das epidemias de peste e cólera. Paragem na Basílica de Santa Maria della Sanitá e edifícios
deste bairro, como o Palazzo San Felice e Palazzo dello Spagnuolo. Almoço. Saída para a zona de Salerno. Visita panorâmica
para apreciar o Castelo, a Igreja de S. Pietro, o Teatro Verdi ou a Catedral de San Mateo. Jantar e alojamento.
DIA 01/4 PC
SALERNO – SORRENTO – POSITANO – AMALFI – SALERNO
Pequeno-almoço. Saída com destino a Sorrento para visita panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalfitana até
Positano, um dos enclaves mais característicos da Península de Sorrento, empoleirado entre as falésias e a montanha.
Percurso por entre as ruelas que conferem à cidade um encanto especial. De seguida, embarque com destino a Amalfi**,
famosa pela sua beleza natural, pela Catedral e pela produção de limoncello, licor típico da região. Regresso a Salerno.
Almoço durante o percurso. Jantar e alojamento.
**Se as condições meteorológicas não permitirem o embarque, a visita será feita via terrestre.
DIA 02/4 PC
SALERNO – GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM – SALERNO
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Pertosa para visitar as famosas grutas do Anjo, que, com mais de 35 milhões de
anos, são as mais importantes do sul de Itália. Realização de uma pequena travessia de barco, seguida de um passeio a pé
(recomenda-se um casaco e calçado cómodo) para ver todas as formações de estalactites e estalagmites. Continuação para
Paestum. Almoço com degustação de produtos lácteos de “búfala campana”. Visita da zona arqueológica com três dos
templos dóricos mais bem conservados do mundo. Visita do museu onde se encontram os importantes vestígios da antiga
cidade grega de Posidónia, entre os quais se destacam os célebres murais do túmulo de Nadador. Regresso a Salerno. Jantar
e alojamento.

DIA 03/4 PC
SALERNO – CASERTA – NÁPOLES
Pequeno-almoço. Saída para Regia de Caserta para visitar o Palácio Real, um dos mais importantes de Itália, mandado
construir pelo rei Carlos III de Espanha, que nunca o chegou a habitar. Serviu de residência de Verão ao seu filho Fernando I.
O parque do Reggia di Caserta é um dos jardins Reais mais belos da Europa, rivalizando com os de Versailles. Vanvitelli
decidiu introduzir dois tipos de jardim no parque do palácio: um italiano que rodeasse o edifício e um passeggio (passeio)
monumental com numerosas fontes, seguindo o modelo francês. Regresso a Nápoles. Almoço. Tarde livre. Jantar e
alojamento.
DIA 04/4 PA
NÁPOLES – LISBOA
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Lisboa. Chegada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOOS:
TP 884
TP 883

28 MARÇO
04 ABRIL

LISBOA NAPOLES 06h55 10h55
NAPOLES LISBOA 11h55 14h05

Preço por pessoa em quarto duplo:

Preço por pessoa em quarto individual:

Preço base
Taxas
Total

1.547 €
43 €
1.590 €

Suplemento individual
Total

279 €
1.869 €

Os preços incluem:
- Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto e combustível incluídas (passíveis de alteração até à data de emissão
dos bilhetes);
- Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;
- Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço hotéis 4*, tipo:
Nápoles
Holiday Inn Napoles ou similar
Salerno
Novotel ou Gran Hotel Salerno ou similar
- 14 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a
gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
- Guia acompanhante local, sempre que possível de língua portuguesa;
- Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
- Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
- Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que juntamos
em anexo;
- Assistência nas formalidades de checkin;
- Assistência telefónica 24 horas.
Excluindo:
- Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não indicados.
NOTAS:
- A ordem dos serviços incluídos poderá ser alterada (transferindo uma visita para outro dia, por exemplo) para melhorar o desenrolar do
circuito, garantindo-se sempre a realização dos mesmos.
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou
similares.
- Os lugares de prestação de serviço das refeições indicados nos itinerários são orientativos e proporcionados nos Hotéis onde se pernoita
ou em Restaurantes locais.
- É necessário o Cartão de Cidadão ou o Bilhete de Identidade com validade mínima de 6 meses à data da chegada do circuito e o Cartão
Europeu de Saúde.

