
 

Programa Terrestre Roma, Púglia e Matera 
Uma Experiência de Sabores Locais e Patrimônios 

 

Dia 01 – Roma 

Chegada dos passageiros no aeroporto de Roma. Recepção e 

traslado ao hotel. Acomodação. 

 

Dia 02 – Roma 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para tour guiado 

de meio dia aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e 

Basílica de São Pedro. A visita terá término na Piazza de San 

Pedro. Restante do dia livre para atividades independentes. 

Acomodação. 

 

Dia 03 – Roma / Bari 

Café da manhã no hotel. Pela manhã em horário determinado 

traslado a estação de trem Termini para embarque em direção 

a Bari. Chegada na estação de trem de Bari, recepção e 

traslado privado ao Hotel selecionado. Na parte da tarde em 

torno de 14:00hrs saída para um tour as principais atrações 

do Centro Histórico da cidade incluindo Basílica de San 

Nicolás e a Catedral de San Sabino que são uns dos maiores 

exemplos da arquitetura româmica da Púglia. Também 

poderá se visitar o famoso Castelo Normano-Suabo (Parte 

Externa) que é uma Fortaleza do século XII e que foi 

construído por Roger el Normando e após sua destruição 

parcial foi reconstruída por Federico II de Suabia. Este 

Castelo é um dos símbolos de Bari e é uma imponente 

fortaleza que domina o mar desde um ponto de vista 

impressionante. Ao final de visita conheceremos um dos 

produtos mais importantes desta região, o azeite de oliva com 

uma degustação incluída. Após atividades traslado de retorno 

ao Hotel. Na parte da noite estará incluído um jantar buffet 

de Boas Vindas com produtos típicos da Púglia. Acomodação. 

 

Dia 04 – Bari / Alberobello / Polignano a Mare / Bari 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em direção a 

Alberobello que é capital dos Trullos. Chegada e excursão em 

caminhada para se conhecer este pitoresco povoado. O 

recorrido terá início com uma maravilhosa vista desde seu 

Belvedere aonde se apresenta a interessante história deste 

local declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 

Continução de visitas aos dois distritos Aia Piccola e Rione 

Monti onde será possível admirar as casas típicas com sua 

arquitetura única. Caminhando entre Trulli e pequenos 

callejones se chegará a Igreja de San Antônio em forma de 

trullo. Ao final de excursão haverá uma degustação de 

produtos locais do Valle de Itria e logo visitaremos Polignano 

a Mare que é um pequeno povoado escondido em altos 

acantilados cum uma panorâmica impressionante sobre a 

Costa de Púglia. Os numerorosos balcones que se unem ao 

mar oferecem uma vista espetacular sogre grutas naturais e 

pequenas calas rodeadas de água cristalina. Desfrute um café 

especial preparado por um renomado chef pasteleiro. Regresso 

ao hotel em Bari. Acomodação 

 

Dia 05 – Bari / Ostuni / Lecce 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a 

Ostuni que é considerada a cidade branca medieval e cujas 

estreitas callejuelas encalhadas guiam aos visitantes a 

majestosa Catedral de estilo românico e gótico tardio. Admire 

o Palazzo Vescovile e a elegante Loggia assim como a 

columna barroca de San Orazio. Depois de visita traslado a 

Masseria Grieco para uma degustação especial de azeite de 

oliva extra virgem, vinho e produtos de padarias locais como 

“Taralli” e as “Focacce”. Na parte da noite chegada a Lecce. 

Acomodação. 

 

Dia 06 – Lecce / Otranto / Leuca / Lecce 

Café da manhã no hotel. Saída em direção a Otranto que é 

conhecida como Porta de Entrada do Leste e a mais oriental 

de todas as cidades da Itália, fundada por gregos de Creta a 

milhares de anos. Passeio com acompanhamento de guia e 

visita a Catedral Normanda que é o maior prédio românico da 

Púglia. Admire o piso de mosaicos formado por milhares de 

peças de pedra que representam o cenário do Antigo 

Testamento e figuras de legendas bretonhas. Continuação em 

direção a Igreja de San Pedro e ao Castelo Aragonés. Desfrute 

de suas vistas panorâmicas ao mar. Em caso de bom tempo 

será possível verificar todo o caminho através do Adriático até 

a Grécia e Albânia. Continuação em direção a Santa Maria 

Di Leuca que se encontra no extremo sul da península de 

Salento em uma bahía de uma beleza impressionante. De 

acordo com as condições climáticas realizaremos uma 

excursão em barco já que é a única maneira de se ver as 

fascinantes cuevas submarinas e outros formações geológicas 

da costa e também desfrutaremos de um belo banho. Regresso 

a Lecce e visita guiada a esta jóia da Púglia. Desde Porta 

Napoli até a Piazza Duomo (Catedral, Campanário semi-

episcopal). Continuação em caminhada em direção a Igreja de 

Santa Irene, Praça de Sant’Oronzo onde se podem ver as 

ruínas do Anfiteatro Romano, a Igreja de San Marco e o 

Sedile. Caminhando pelas ruas do centro histórico 

visitaremos a Igreja Santa Chiara e o Teatro Romano que são 

outros detalhes importantes da história de Lecce. O passeio 

terminará na Basílica de Santa Croce que é uma jóia do 

Barroco de Lecce e Convento Celestino. Acomodação 

 

Dia 07 – Lecce / Manduria / Matera /Bari 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em direção a 

Manduria para visita ao Museu dela civitá del vino di 

Mandúria, um Museu demoetnoantropológico criado pela 

vontade de indivíduos, grupos, associações para preservar 

coleções, objetos testemunhais de uma cultura local. O 

Museu se encontra no interior de uma Bodega produtora de 

Vini Mandurias e representa a essência do vinho e outros 

produtos locais que serão apresentados e explicados através de 

uma degustação de vinhos e comida local. Um sommellier lhe 

guiará a uma cata de 5 vinhos acompanhandos de queijo, 



 
massa caseira orecchietta e tartas de almendras.  Após este 

delicioso almoço rápido prosseguimento em direção a Matera 

para se admirar os famosos Sassi, antigas vivendas rupestres 

que ainda hoje estão em uso e que foram declaradas 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Situada na 

histórica Matera, antiga capital de Basilicata os Sassi 

oferecem visita a antigos habitantes de uma região que está 

sendo habitada desde o período Paleolítico. O percurso lhe 

levará a parte de cima de Civita, a parte medieval da cidade 

que está rodeada de al bastiones e edifícios aristrocráticos até 

o Sasso Caveoso, outra Igreja de roca dedicada ao Apóstolo 

Pedro. Parada em Casa Grotta aonde se encontra um pequeno 

Museu dedicado a população agrícola da região de Matera. 

Ao final de visita prosseguiremos em direção a Bari. Chegada 

e acomodação. 

 

Dia 08 – Bari / Roma 

Café da manhã no hotel. Pela manhã em horário determinado 

traslado a estação de trem de Bari para embarque em direção a 

Roma. Chegada na estação de trem Termini de Roma, 

recepção e traslado privado ao Hotel selecionado.  

Acomodação 

 

Dia 09 – Roma 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado traslado de 

partida para o aeroporto. 

 

Final de Serviços!!!! 

 

O Pacote Inclui: 
- Hospedagem em Hotéis Previstos ou similares em 

Apartamento Standard com café da manhã incluído. 

- Traslados em Roma em serviço privado (Veículo e 

Motorista) para os serviços (Aeroporto / Hotel / Estação 

Trem) na 1ª estadia em Roma. 

- Tour Regular de meio dia aos Museus do Vaticano, Capela 

Sistina e Basílica de San Pedro incluindo pick up no Hotel, 

visita guiada com guia em espanhol e acesso sem filas ao 

Vaticano. 

- Tickets de Trem em Classe Standard para os trechos Roma / 

Bari / Roma. 

- Traslados em Bari em serviço privado (Veículo e Motorista) 

para os serviços (Estação Trem / Hotel / Estação Trem). 

- Circuito Regular Púglia e Matera em Mini Grupo com o 

máximo de 15 Passageiros desde o dia 03 ao 08 do programa 

com inclusões abaixo: 

- Transporte terrestre em ônibus de luxo com ar condicionado 

durante o Circuito Regular Púglia e Matera. 

- Jantar em Bari no hotel com 01 taça de vinho e água mineral 

incluída. 

- 01 Degustação de azeite de oliva nos arredores de Bari. 

- 01 Degustação de Ostuni Masseria Grieco. 

- 01 Almoço rápido em Manduria com degustação de vinhos. 

- Entrada ao Museu do Vinho em Manduria. 

- Passeio de 90 minutos em barco em Santa Maria di Leuca.  

- Guias locais em Bari, Lecce e Matera (02hrs em cada 

localidade). 

-  Traslados em Roma em serviço privado (Veículo e 

Motorista) para os serviços (Estação Trem / Hotel / 

Aeroporto) na 2ª estadia em Roma. 

 

O Pacote Não Inclui: 

- Tkts Aéreos Internacionais e taxas de embarque. 

- Entradas e atividades não mencionadas no itinerário e 

gorjetas locais. 

- Refeições e Bebidas não mencionadas no itinerário. 

- Despesas pessoais, maleteiros nos hotéis e excesso de 

bagagem. 

- Taxas de Turismo nos Hotéis a serem pagas localmente. 

 

Hotéis Previstos ou Similares: 

 

Roma  

Best Western Universo – 4* 

https://www.hoteluniverso.com/en/home-

page.aspx 

Bari  

Hotel Oriente – 4* 

https://www.orientehotelbari.com/spanish/ 

Lecce  

Hotel Le Club Boutique – 4* 

http://www.leclublecce.com/en/ 

 

Datas Específicas de Saídas desde Roma em 2019 

17 e 24 Maio 2019 

07 e 28 Junho 2019 

06, 13 e 20 Setembro 2019 

11 Outubro 2019 

 

Valores de Pacote Terrestre Por Passageiro em 

Euros:  

Base Mínimo 02 Passageiros 

EUR 2.758,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo. 

 

Observações: 
- Reservas sujeitas a disponibilidades e tarifas sujeitas a 

variações sem aviso prévio.  

- Programa válido para o mínimo de 02 passageiros viajando 

em conjunto. 

- Taxas de Turismo locais para Hotéis não incluídas e deverão 

ser pagas diretamente aos hotéis. 

- Atividades sujeitas a alterações em razão de datas festivas e 

condições metereológicas. 

 

 

https://www.hoteluniverso.com/en/home-page.aspx
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