Parte Aérea Alitália

?4 noites em Sorrento no Hotel La Favorita.

U$S 1.298,00
Classe econômica

?1 noites em Matera no Hotel Palazzo

Confort e Executiva a consultar

10x s/juros nos cartões Amex, Visa,
Dinners, Mastercard
*A companhia se reserva o direito de alterar a
frequência e horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de
pagamento.**

Parte Terrestre

Gattini.
?4 noites em Lecce no Hotel Patria Palace.
?2 noites em Bari no Hotel Grande Albergo
delle Nazioni
?Seguro de viagem
?2 almoços e 01 jantar
?Ingressos nos lugares visitados conforme
detalhado no programa.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia,
frigobar e todo o que não constar como
incluso.

€ 3.950,00
p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual - € 1.340,00
Sinal de € 566,00 por pessoa até 30/10/2017 e saldo em
06X de € 564,00 cada uma. Pagamento final até
02/04/2018.

Os valores serão convertidos para reais
ao câmbio do dia do pagamento.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias
alheias a nossa vontade.

Possibilidade de continuar viagem para:
Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro,
Albânia, Macedônia e Eslovênia.

02 Mai - Qua - Porto Alegre - Roma Nápoles
Apresentação no Aeroporto Salgado
Filho para embarque destino a Nápoles
com conexão em São Paulo e Roma.
03 Mai - Qui - Nápoles - Sorrento
Chegada e traslado a Sorrento
considerada a jóia da Costa Amalfitana.
Para maior conforto ficaremos
hospedados durante 4 noites e faremos
passeios diariamente para aproveitar das
belezas da Campanha.
04 Mai - Sex - Sorrento - Positano Amalfi - Sorrento
Café da manhã e após saída para
Positano, cidade romântica construída
verticalmente na montanha. Flores e
construções cor pastel torna uma visita
única e encantadora. Continuação para
Amalfi. Tempo para almoço e após visita
da catedral. Tempo livre para compras.
Retorno a Sorrento.

05 Mai - Sab - Sorrento - Ravello Sorrento
Após o café da manhã saída com destino
a Ravello. Chegada e tempo para visitar os
terraços com os maravilhosos jardins e
vistas de beleza ímpar da Vila Rufolo. A
beleza esta por toda parte, também se
respira o amor pela arte e a música.
Se o tempo permitir seguiremos para
Minori. Logo após retorno a Sorrento.
Possibilidade de assistir um show de
Tarantella (opcional). Jantar livre.
Hospedagem.

06 Mai - Dom - Sorrento
Café da manhã e restante do dia livre
com possibilidade de visitar
opcionalmente a ilha de Capri, Ischia e sua
beleza natural ou simplesmente descobrir
cada canto de Sorrento.

07 Mai - Seg - Sorrento – Matera
Após o café da manhã saída para Matera
onde teremos apenas um pernoite e no
outro dia partiremos para Lecce. Para
facilitar vamos preparar apenas uma mala
de mão com o necessário para esta noite.
Visita desta linda cidade chamada de
Capadócia Italiana, incluindo uma igreja
escavada na rocha. Esta cidade foi
declarada Capital da Cultura para 2019.
Restante do dia e noite livre para
aproveitar esta linda cidade.
Hospedagem.
08 Mai - Ter - Matera - Alberobello Locorotondo - Lecce
Café da manhã e a caminho de Lecce
faremos visita a 2 lugares imperdíveis:
Alberobello e seus Trullis, construções
cilíndricas com tetos de pedras
sobrepostas; Locorotondo que significa
cidade redonda, localizada no alto da
colina, cercada de olivais a cidade é um
verdadeiro labirinto de ruelas de pedras,
casas brancas e jardins. Almoço em
restaurante local. Continuação direção
Lecce. Chegada e acomodação. Jantar
livre.
09 Mai - Qua - Lecce
Após o café, passeio pela cidade à pé
acompanhados do guia. Logo depois
tempo livre para curtir a beleza desta
cidade. Noite livre. Hospedagem.

10 Mai - Qui - Lecce
Partimos após o café da manhã, para
visitar Otranto e seu castelo Aragones.
Visitaremos a catedral e depois tempo
livre para almoço e descobrir a cidade.
Continuação a Galatina e Gallipoli.
Retorno ao Hotel e noite livre para
escolher uma das tantas opções para
jantar.
12 Mai - Sab - Lecce
Café da manhã e hoje é dia de conhecer
Ostuni região do Salento, sul da Puglia,
exatamente onde fica o salto da bota. Após
visita a Polignano al Mare, caminhando
por este belo lugar, tendo contato com
seus habitantes.
Continuação de viagem até Bari. Noite
livre.
13 Mai - Dom - Bari - Trani - Bari
Após o café, tour com caminhada por
Bari. Após tempo livre para almoço e
encontro pela tarde e horário a combinar
para saída com destino a Trani.
Retorno a Bari e noite livre para preparar
as malas para retorno ao Brasil ou para
continuação de viagem. Hospedagem.

11 Mai - Sex - Lecce
Após o café da manhã, dia livre para
realizar um opcional que o nosso guia vai
oferecer :Passeio de Barco e Santa Maria
de Leuca, ou simplesmente pegar um taxi
e ir até uma das praias mais próximas ou
ficar descobrindo a cidade de Lecce.
Jantar livre.

14 Mai - Seg - Bari - Roma - Brasil
Em horário oportuno o grupo que retorna
ao Brasil, com a assistência de guia será
trasladado ao aeroporto para embarque
com destino a Roma. Chegada e conexão
para o Brasil. Fim dos nossos serviços.
O grupo que segue com destino aos
Balcãs, continuará viagem em horário a
combinar, acompanhado pela Susana.
A Portosul Turismo
agradece a preferência.

