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MARÇO / JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Roma  ›  
Sorrento  265 Kms 

DIA 2  ›  Sorrento  ›  Nápoles  ›  Pompeia  ›  
Sorrento  100 Kms 

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Roma, via Lisboa. Chegada e 
desembarque. Transporte para o centro da cidade. Almoço. 
Tempo livre para visita à famosa Praça e Basílica de São 
Pedro, importante edifício da religião católica e centro de 
peregrinação para milhares de fiéis (visita exterior). Partida 
em direção a Sorrento.  Jantar. Alojamento no Hotel Zi’ 
Teresa  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à cidade Nápoles, 
capital da região da Campânia que reúne uma encantadora 

DIA 3  ›  Sorrento  ›  Capri  ›  Sorrento

DIA 4  ›  Sorrento  ›  Positano  ›  Praiano  ›  
Amalfi  ›  Salerno  ›  Sorrento  120 Kms 

DIA 5  ›  Sorrento  ›  Nápoles   ›  Lisboa ou 
Porto  50 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Transfer para o porto de Sorrento 
para embarque no ferry até à encantadora ilha de Capri. 
Chegada e subida no emblemático teleférico. Destaque para 
o Jardim de Augustus, local com uma vista soberba sobre os 
Faraglioni de Capri, imponentes ilhéus que se erguem do 
mar, e para a Praça Umberto. Regresso à marina de Capri e 
tempo livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos a 
visita opcional à Gruta Azul, um dos símbolos da ilha, uma 
caverna formada naturalmente entre a rocha e o mar, que 
recebendo a luz do sol, através da sua janela natural ganha 
tons de azul que ilumina todo o espaço. Regresso a Sorrento. 
Jantar. Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia completo 
pela Costa Amalfitana. Iniciamos com a visita a Positano 
para conhecer a Igreja de Santa Maria Assunta, e aqui 
recomendados a prova do famoso Limoncello. Continuação 
até Praiano, antiga residência de verão dos Doges Italianos. 
Visita pela Torre a Marea e Igreja de São Lucas Evangelista. 
Seguimos até Amalfi, cidade icónica e local de uma beleza 
ímpar, foi outrora um local dominante das trocas comerciais 
entre o Império Bizantino e o Egipto. Almoço. Entrada na 
Catedral de Amalfi, coração da cidade que data do século 
IX e que alberga os restos mortais de Santo André, um dos 
primeiros discípulos de Jesus. Viagem até Salerno. Iniciaremos 
a visita pelo antigo ducado do século XI, na Via dei Mercanti, 
e visitaremos a Catedral. Tempo ainda para um passeio pela 
Avenida Vittorio Emanuelle e pela Lungomare. Regresso a 
Sorrento.  Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de 
caráter pessoal. Em hora a combinar localmente, transfer 
para o aeroporto de Nápoles para embarque no voo regular 
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e 
dos nossos serviços.

fusão entre as tradições do mar e da terra. Destaque para 
o movimentado centro histórico, Património Mundial da 
UNESCO, a Catedral de Santa Maria Assunta que alberga o 
mais antigo batistério do Ocidente, a Universidade, o Palácio 
Real que data do século XVIII e o Castel Nuovo, antiga fortaleza 
e residência real. Almoço. Prosseguimos até Pompeia, antiga 
cidade do Império Romano, destruída pela erupção do vulcão 
Vesúvio no ano de 79 d.C.  Visita ao Parque Arqueológico, 
Património Mundial da UNESCO, um verdadeiro museu a céu 
aberto e um dos ex-líbris de Itália. Aqui, e depois de cerca 
de 1600 anos oculta, teremos a oportunidade de observar 
grande parte da cidade antiga que ficou preservada pela ação 
da grande camada de cinzas aquando da erupção. Regresso 
ao hotel. Jantar. Alojamento.

CAPRI E COSTA AMALFITANA
Itália

Deixe-se seduzir pela beleza sublime das maravilhas naturais e culturais da 
Costa Amalfitana. A simbiose do azul do mar, do verde das montanhas e a 

da arquitetura típica conferem a este lugar um charme idílico e singular.  

1. ATRANI, COSTA AMALFITANA

2. RUINAS DE POMPEIA 3. RUA TIPICA, COSTA AMALFITANA 4. VISTA DA CATEDRAL AMALFI

04 Partidas de 
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 24 a 28 de Março,
de 2 a 6 de Junho ou
de 23 a 27 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (02h55) – Roma
• Nápoles (03h15) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 50€ ** (Partida de Lisboa); 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guia local de língua portuguesa em Nápoles, 
Pompeia e Capri;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entradas no Parque Arqueológico de Pompeia, 
Catedral de Amalfi e Catedral de Salerno; 
› Travessia de fast-ferry para a ilha de Capri;
› Teleférico em Capri;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Duplo

Single

Crianças *

   1.125€

   1.300€

   845€

›
REFEIÇÕESVISITAS

04 07

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

Suplemento de partida do Porto  25€


