
41 PANAVISIÓN

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - ROMA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Roma. Noite a bordo.

DIA 2 (terça-feira) ROMA
Chegada e traslado ao hotel. Visita inclui a Roma Ba-
rroco com as mais emblemáticas fontes e praças da 
cidade, como a Piazza del Pantheon ou a Piazza Na-
vona, a Fontana de Trevi, etc. Jantar no hotel e hos-
pedagem. 

DIA 3 (quarta-feira) ROMA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos uma 
visita panorâmica com guia local. Nós vamos passar 
pelas margens do Tibre, a Avenida dos Fóruns, o Plaza 
de Veneza, o Coliseu, Circus Maximus, Trastevere. As-
sistência ao público papal (sempre que possível e o 
Papa estiver em Roma). Almoço no restaurante. Pos-
sibilidade de fazer uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São 
Pedro. De tarde, tempo livre, andar pela cidade eterna 
ou fazer compras na famosa Via del Corso, via Con-
dotti, etc. Jantar em o hotel e hospedagem.

DIA 4 (quinta-feira) ROMA - POMPÉIA - VESÚVIO 
– ÁREA DE SORRENTO - COSTA ALMAFITANA 
(Excursão de dia inteiro com almoço)
Buffet de café da manhã. Pela manhã sairemos para 
a região da Campânia, onde começaremos visitando o
Vesúvio, vamos subir ao ponto máximo onde permite 
a chegada de ônibus, escalar o vulcão. É uma expe-
riência única e em dias claros você pode desfrutar 
vistas espetaculares. Almoço no restaurante. Em 
seguida, vamos continuar em direção a antiga cidade 
romana de Pompéia, visita opcional das ruínas, consi-
deradas entre as mais importantes do mundo. Com o 
guia local, vamos visitar os restos de esta cidade ro-
mana enterrada pelo vulcão Vesúvio em 24 de agosto 
do ano 79 d. de C. Mais tarde, iremos até o nosso hotel 
na área de Sorrento-C.Amalfitana. Chegada e jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5 (sexta-feira) ÁREA DE SORRENTO -  
COSTA AMALFITANA - NÁPOLES
Buffet de café da manhã. Partida para Nápoles, um 
passeio a pé com guia local do centro histórico da 
cidade, visita do interior da Igreja de Santa Clara 
construída entre 1310 e 1340, em um complexo de 
banho Romanos do século I d. C., perto da parede 
ocidental da cidade de Nápoles. É a maior igreja gó-
tica da cidade. Também vamos visitar a Catedral do 
Assunção ou San Genaro, uma construção de estilo 
Gótico que é dedicado ao santo padroeiro da cidade, 
San Genaro mártir, morto por causa de sua fé e cujo 
sangue é mantido em um recipiente hermético. Con-
tinuação para visitar a avenida, o porto e o centro 
histórico com monumentos como o Palácio Real, o 
teatro de San Carlos, a Galeria Umberto I, etc. Al-
moço em restaurante, passeio opcional para visitar 
o palácio Real de Caserta com seus fabulosos jardins. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (sábado) ÁREA DE SORRENTO-  
COSTA AMALFITANA-CAPRI
Buffet de café da manhã. Nesse dia vamos oferecer-
lhe a visita opcional da bela ilha de Capri. Uma paisa-
gem de beleza natural esculpida pelo vento, o mar e 
a mão de homem, faz desta ilha uma das mais belas 
da Itália. Almoço no restaurante. Retornar de barco e 
seguimos para o nosso hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (domingo) ÁREA DE SORRENTO –  
COSTA AMALFITANA: PAESTUM - SALERNO
Buffet de café da manhã. Partida para Paestum e vi-
sita com guia local (bilhetes incluídos) para a sua zona 
arqueológica, de grande importância e reconhecido 
pela Unesco como “Patrimônio Mundial”. Três deles 
se destacam os templos dóricos mais bem preserva-
dos do mundo. Almoço no restaurante. Partida para 
Salerno. Chegada e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro 
in Vincoli, o Teatro Verdi ou a Catedral de San Matteo. 
Tempo livre. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8 (segunda-feira) ÁREA DE SORRENTO – 
COSTA AMALFITANA - SORRENTO (excursão de 
dia inteiro com almoço no restaurante)
Café da manhã. Hoje vamos visitar uma das zonas 
míticas do sul da Itália, conhecida por suas belezas 
e espetaculares paisagens. Partida de barco para 
Amalfi. Visita pela cidade, principal população da 
Costa Amalfitana, famosa além de sua beleza, por sua 
catedral, a produção de limoncello, licor típico da re-
gião. De Amalfi embarcaremos em direção a Positano, 
um dos enclaves mais característicos a partir dos 
quais contemplam a Costa Amalfitana. Continuamos 
para Sorrento. Almoço no restaurante Visita da cidade, 
tempo livre. Retorno e jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (Terça) ÁREA DE SORRENTO - ROMA 
(aeroporto) (1)

Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto de Roma. Fim da viagem e nossos 
serviços.

ITÁLIA SUL
Roma, Nápoles, Positano, Sorrento, Costa Amalfitana, Paestum e Salerno

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Roma e Nápoles.

• Excursão à Positano, Sorrento e Costa Amalfitana.

• Área Arqueológica de Paestum e Salerno.

• Visita Roma Barroca.

• Visitas à Santa Clara, Catedral de San Genaro e Vesúvio

Datas de saída

Maio 6 13 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22

Agosto 26

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14

n T. Baixa  n T. Alta

Preços por pessoa em $ USA

Em apartamento duplo ............................ 955

Suplemento apart. Individual  .................... 340

n  Spto. T. Alta  ........................................... 60

Desconto média pensão  ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Roma Hotel Fleming 4**** Ciudad

Polo 4**** Ciudad

Costa Best W. dei Principati 4**** Boronissi

Amalfitana San Severino Park 4**** S. Severino

Sorrento
C. Amalfitana

Roma

Nápoles

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde o pri-
meiro momento de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Hotéis: 7 noites de hospedagem nos hotéis 

indicados ou similares, com banho ou ducha.
• Comidas: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 

cenas (inclui água e vinho).
• Excursões de dia completo:  

Positano, Sorrento e Costa Amalfitana. Paes-
tum (com entrada incluída) e Salerno.

• Excursões de meio dia:  
Panorâmica de Roma. Visita a Roma Barroca, 
Assistência a Audiência Papal, Panorâmica de 
Nápoles, Visita a Santa Clara, Visita a Catedral 
de San Genaro, Visita de Sorrento, Visita ao 
Vesúvio.

• Ônibus de luxo para todo o roteiro com wifi, pe-
dágios de autopistas e permissões de entrada 
nas cidades

• Serviço de áudio individual durante todo a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Taxas de acomodação.

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos com partida de Roma a partir de 
15:00 .

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• Às quartas-feiras, a participação na Audiência Papal 
sempre que isso acontece.

i

Sorrento (Italia)

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO

9  días  ... desde  955 $ USA


