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1º DIA (PC) - Sábado 01/09
LISBOA / ROMA / NÁPOLES (Voo Tap OK 834 Lis Roma 06H30/10H20)
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida do seu voo. Formalidades de
embarque, e saída em voo com destino a Roma. Chegada, encontro com o guia
acompanhante após a recolha das bagagens, almoço e continuação da viagem para
Nápoles, capital da Campânia, uma das poucas cidades europeias do mundo antigo
que nunca foi completamente extinta. Chegada. Visita panorâmica de Nápoles,
Património da Humanidade pela UNESCO, Palácio Real, do séc. XVIII, antiga casa real
de Castelo Novo e a Catedral, construída entre 1294 e 1323, com uma fachada do séc.
XIX. Jantar e alojamento.
2º DIA (PC) - Domingo 02/09
NAPOLES – CASERTA – POMPEIA – CAPRI - 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, continuação
para Pompeia e 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. Por último,
navegação até à ilha de Capri, um local desejado por imperadores, reis e príncipes e
atual ponto de encontro da alta sociedade internacional. Almoço em restaurante local,
tempo livre e regresso de barco a Nápoles Jantar e alojamento.
3º DIA (PC) - 2ªfeira 03/09
NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - 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. Prosseguimento para Salerno. Visita
panorâmica para apreciar o Castelo, a Igreja de S. Pietro, o Teatro Verdi ou a Catedral
de San Mateo. Almoço durante o percurso. Jantar e alojamento no hotel.
4º DIA (PC) - 3ªfeira 04/09
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 e 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.
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5º DIA (PC) - 4ªfeira 05/09
SALERNO - MATERA - LECCE
Pequeno-almoço. Saída para Matera, conhecida como a cidade dos “Sassi”, referindose às grutas escavadas na montanha e utilizadas tradicionalmente como casas. É
considerada desde 1993 património da humanidade pela Unesco. Visita panorâmica,
na qual conheceremos o mais importante da cidade, visitando o interior de uma casa /
gruta, a igreja rupestre e o centro histórico desta autêntica fortaleza natural onde se
encontra a catedral, os palácios da famílias nobres etc. Continuação até Lecce
considerada uma jóia do barroco, ainda que as raízes sejam da época pré-romana.
Visita panorâmica na qual passaremos pela Porta Rudiae, a via Liberti, a via Palmieri, a
Piazza Sant Oronzo, o Castelo de Carlos, a Porta Napoli e numerosos palácios e
igrejas. Visitaremos também o interior da Basílica de Santa Cruz, o Duomo e o
anfiteatro romano. Almoço durante o percurso. Jantar e alojamento no hotel.
6º DIA (PC) - 5ª feira 06/09
LECCE – OSTUNI – ALBEROBELLO - BARI
Pequeno-almoço. Saída para Ostuni. Tempo livre na chamada “Cidade Branca”. O seu
pitoresco centro histórico é formado por casas completamente brancas que dão a
aparência de uma cidade grega. As suas ruas estreitas envolvem a Praça da
Liberdade, coração da cidade e mostram numerosas igrejas, palácios e a maravilhosa
Catedral em estilo gótico. De seguida dirigimo-nos para Alberobello um dos locais mais
pitorescos da nossa viagem onde encontraremos os “Truli”, edifícios brancos de forma
piramidal que fazem da cidade um local único. Tempo livre e continuação da viagem
até Bari. Visita panorâmica da cidade de Bari. Conheceremos durante o nosso
percurso o centro histórico, rodeado de muralhas e atravessado por ruas estreitas que
escondem um grande património artístico, passaremos pelo exterior do Castelo e
visitaremos a Basílica de S. Nicolau e a sua Catedral. Almoço durante o percurso.
Jantar e alojamento no hotel.
7º DIA (PC) - 6ª feira 07/09
BARI / TRANI / BARLETTA / LANCIANO (PESCARA)
Pequeno-almoço. Partida para Trani, considerada uma das jóias da Puglia e famosa
pela sua Catedral dedicada a São Nicolau Peregrino. Tempo livre para conhecer a
maravilhosa Catedral nas margens do mar e considerada por alguns a “Rainha das
Catedrais de Puglia. Continuação para Barletta. Tempo livre para conhecer esta
cidade de origem medieval e na qual se destaca o seu centro histórico com a
impressionante estátua de “El Coloso de Barletta”, a igreja do Santo Sepulcro, o
Castelo do século XII, a Catedral de Santa Maria a Maior, de origem românica, etc.
Almoço durante o percurso Prosseguimento para a área de Pescara. Chegada ao
nosso hotel em Lanciano, tempo livre para ver o seu centro histórico e a igreja do
Milagro Eucarístico. Jantar e alojamento no hotel.
8º DIA (PC) - Sábado 08/09
LANCIANO- PESCARA - ROMA
Pequeno-almoço. Transporte ao centro da Cidade de Pescara, tempo livre e
continuação para Roma. Poucas cidades reúnem tanto património cultural, artístico e
arquitectónico como a velha capital do Império Romano, a “Cidade Eterna”, um
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absoluto labirinto de fontes, igrejas, catedrais, palácios, praças e avenidas. Almoço
durante o percurso. Chegada e visita a Roma Barroca, conhecendo as fontes e praças
que fazem desta cidade especial, entre outras visitaremos a de Triton, a sempre
acolhedora Piazza Navona, a famosa Praça de Espanha, a Piazza Colonna, o Panteão,
Via del Corso, Galeria Alberto Sordi, Pallazo del Quirinale, Piazza del Popolo e a
mundialmente conhecida Fontana di Trevi, onde terá oportunidade de cumprir a
tradição de atirar uma moeda para a fonte para assegurar o seu regresso a Roma. No
final da visita transfer ao Hotel para Check in Jantar e alojamento.
9º DIA (PC) - Domingo 09/09
ROMA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade de Rómulo e Remo: passeio pelo centro
da cidade, passando pela Ilha Tiberina, bairro de Trasvatere, Praça Veneza com o
monumento a Victor Emanuel II, Foros Romanos com a coluna e mercados de Trajano,
Coliseu (exterior), aqui faremos uma breve paragem para foto, Colina do Capitólio com
o Palácio Senatório e a Igreja de S.ta Maria de Aracoeli, Basílica de S.ta Maria, Basílica
de S. Joao de Latrão, com o obelisco egípcio, local do circo Máximo, Colina do Palatino,
Termas de Caracala, Pirâmide, Muralha de Aureliano, Castelo de St Ângelo, Sinagoga.
Almoço. De tarde, visita guiada de um dos ex-libris da Cidade o Coliseu de Roma,
visita ao seu interior e em continuação visita dos Foros romanos. Jantar em
restaurante local, breve tempo livre no Bairro de Trastavere e regresso ao Hotel
passando por alguns dos monumentos iluminados de Roma. Alojamento.
10º DIA (MP) - 2ª feira 10/09
ROMA / LISBOA (Voo TAP OK 843 Roma Lisboa 20H15/22H20)
Pequeno-almoço. Visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro com os túmulos dos Papas. Os Museus do Vaticano constituem um
conglomerado de instituições culturais da Santa Sé que abrigam colecções de arte e
antiguidades coleccionadas ao longo dos séculos pelos diversos pontífices romanos. A
capela Sistina está situada na residência oficial do Papa na Cidade do Vaticano, a sua
arquitectura é inspirada no Templo de Salomão do Antigo Testamento e a sua
decoração foi pintada por artistas da Renascença incluindo Miguel Ângelo, Rafael e
Bernini. A Basílica de S. Pedro é o local onde se realizam as mais importantes
cerimónias da Igreja Católica, a sua construção foi iniciada em 1506 e envolveu
artistas como Bramante, Miguel Ângelo, Rafael e Bernini. Aqui encontra a obra “La
Pieta”, a mais delicada escultura do grande Miguel Ângelo, em que o mármore parece
tomar vida. Almoço. Em hora a indicar, transfere para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino á sua cidade de origem, Lisboa. Chegada.
Fim dos nossos serviços
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Os preços incluem:





Voos base ida e volta em classe económica – Taxas de aeroporto, segurança e
combustíveis incluídas;
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
Delegado Flash de Lisboa a Lisboa
Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis
maioria categoria 4*, eventualmente um 3* superior. Base abaixo indicados ou similares
sempre sujeitos a disponibilidade mo momento da adjudicação da reserva
Nápoles – Holiday inn ou similar
Salerno – Grande hotel ou similar
Lecce – Hilton Garden in ou similar
Bari – Hi Hotel Bari ou similar
Pescara – Hotel na área, cidade de Lanciano
Roma – Dei Congressi ou similar



19 Refeições - Pensão completa, desde o almoço 1º dia ao almoço do ultimo dia 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 em língua portuguesa;
Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas, com guias locais;
Visita Panorâmica de: Nápoles, Sorrento; Salerno; Matera, Lecce, Bari, Roma
Visita Ruinas de Pompeia entradas incluídas
Visita Palácio real de Caserta entradas incluídas
Ferry para visita à Ilha de Capri
Visita Grutas do Anjo de Pertosa entradas incluídas (barco)
Visita Paestum – zona arqueológica e Museu – entradas incluídas
Visita da Roma Barroca
Visita Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro – entradas incluídas
Visita do Coliseu (interior) – entradas incluídas
Outros locais comentados pelo guia acompanhante
Costa Amalfitana (Barco)
Ostuni
Alberobello
Trani
Barletta
Pescara
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção
de viagem conforme apólice que juntamos em anexo;
Entrega programa personalizado ao cliente,
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens;
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.
Excluindo:
 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços
não indicados.

