
 

Programa Terrestre Itália – Sonho Amalfitano 
Um Programa Especial para Casais 

 

Dia 01 – Roma / Nápoles / Pompéia / Amalfi 

Pick up em Hotel na área central de Roma entre 

06:30 às 07:00 horas ou encontro junto ao 

escritório de turismo para partida em direção a 

Nápoles às 07:30 horas. Ao chegar em Nápoles o 

nosso guia local vai nos levar em um passeio a pé 

pelo centro histórico para admirar a Piazza del 

Plebiscito, o Palácio Real, a Praça do Municipio, a 

Galeria de Umberto I, o Teatro San Carlo. Almoço 

incluído em um restaurante típico com 

especialidades napolitanas (água mineral e 1 

refrigerante incluído). Visitaremos as escavações 

de Pompéia, uma antiga cidade romana que foi 

destruída pela erupção do Vesúvio em 79 A.C. 

Esta viagem arqueológica através da cidade antiga 

lhe dará a oportunidade de entender melhor os 

romanos que viveram naquela época. Continuação 

até Amalfi, chegada e hospedagem. Restante do dia 

livre para atividades independentes. Acomodação. 
 

Dia 02 – Amalfi 

Café da manhã no hotel e tempo livre para visitar 

o centro histórico de Amalfi. O seu centro 

histórico é justamente considerado um museu ao 

ar livre e preserva as escavações arquitetônicas e 

urbanas do seu passado da rica República do mar. 

Você também pode visitar Ravello e a sua Villa 

Ruffolo, os magníficos jardins da Villa Cimbrone. 

Aproveite para fazer um jantar romântico em um 

dos mais belos restaurantes do porto ou 

experimente a típica comida de rua. Hospedagem. 
 

Dia 03 – Amalfi / Pompéia / Roma 

Café da manhã no hotel e manhã livre para 

atividades pessoais. Por volta de 14:30-15:00hrs 

saida para Pompéia onde você vai pegar o ônibus 

para retornar a Roma. Chegada em Roma por 

volta de 21:00hrs (paradas Garantidas na estação 

Termini e Praça Barberini). 

 

 Final de Serviços!!!! 

 

O Pacote Inclui: 
- 02 Noites de Hospedagem em Amalfi em Hotéis 

selecionados em Apto. Standard com café da manhã. 

-  01 Almoço em Nápoles / Pompéia em restaurante 

local com água e refrigerante incluídos. 

- Visita as escavações de Pompéia. 

- Ônibus de luxo durante todo o percurso terrestre. 

- Acompanhamento de guia multilíngue nos traslados 

do dia 1 e 3. 
 

O Pacote Não Inclui: 
- Tkts Aéreos Internacionais e taxas de embarque. 

- Entradas e atividades não mencionadas no itinerário, 

gorjetas locais e extras de caráter pessoal. 

- Refeições e Bebidas não mencionadas no itinerário. 

- Guia acompanhamento durante o percurso. 
 

Hotéis Previstos ou Similares: 

GH Excelsior / Palazzo Ferraioli / La Bussola  
 

Datas de Saídas: 
Saídas Diárias entre 15 Junho a 29 Outubro 2019. 
 

Valores Por Passageiro em Euros:  
 

Junho, Julho, Agosto e Setembro 2019 
EUR 535,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo Standard. 
Single – Suplemento de EUR 240,00 /Triplo - Redução de EUR 25,00 

 

Outubro 2019 
EUR 445,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo Standard. 
Single – Suplemento de EUR 200,00 / Triplo - Redução de EUR 20,00 

 

Observações: 
- Reservas sujeitas a disponibilidades e tarifas sujeitas a 

variações sem aviso prévio.  

- Taxas de Turismo de hotéis não incluídas e deverão 

ser pagas localmente. 

- Pemitido o máximo de 01 mala por passageiro. 

- Poderão haver suplementos para períodos de feiras, 

congressos, festas locais ou eventos especiais. 

- Atividades sujeitas a alterações em razão de datas 

festivas e condições metereológicas.

 


