Roma com Costa Amalfitana Premium
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 2.941

+9x de R$ 762
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Pacote de Costa Amalfitana com o melhor de Roma.

Paises: Itália
Cidades: Roma - Sorrento
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 27 de Julho a 21 de Setembro

Inclui
– Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ.
– Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
– Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;

– Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o permitam.
– Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
– Ferry de Nápoles a Palermo INCLUSO.
– Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
– Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
– Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.;
– Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Roteiro
1° DIA: BRASIL - ROMA
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Roma. Noite a bordo. Bilhete aéreo não incluído. (Consulte-nos).
2° DIA: ROMA
Chegada a Roma a capital da Itália. Traslado SEM ASSISTENTE do Aeroporto de Roma até o Hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia
Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel. Noite livre
3° DIA: ROMA
Café da manhã BUFÊ. City tour panorâmico para conhecer as mil faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o
menor estado do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.
4° DIA: ROMA - SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de
Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas. Acomodação e
hospedagem no hotel. Noite livre.
5° DIA: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo mar

e permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde,
tomaremos o barco de retorno a Sorrento. Noite livre.
6° DIA: SORRENTO - POSITANO - AMALFI - SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com
o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos desde o
alto em Positano. NOTA IMPORTANTE: O ônibus não entra em Positano. Almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. Noite livre.
7° DIA: SORRENTO - NÁPOLES - ROMA - BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve city tour panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro
do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo
centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San
Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela autoestrada Del Sole para retornar a Roma direto ao aeroporto onde embarcaremos
de volta ao Brasil. NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo
que o percurso de Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando Português. A chegada no Aeroporto de Roma no
último dia neste Tour é aproximadamente às 19h00, portanto é importante que, se o passageiro estiver voltando ao Brasil neste dia, o voo de
retorno seja reservado em horário de partida que tenha uma diferença de pelo menos mais 3 horas.

Saídas e Preços
SAÍDAS DO BRASIL EM 2022:
Julho 27
Agosto 24
Setembro 21
PREÇO POR PESSOA SAÍDAS DO BRASIL EM 2022 –
– Apartamento Duplo – A partir de EUR 1.690
– Apartamento Triplo – A partir de EUR 1.670
– Apartamento Single – A partir de EUR 2.280
Noite extra em Roma

– Apartamento Duplo – A partir de EUR 140
– Apartamento Triplo – A partir de EUR 140
– Apartamento Single – EUR 280
Noite extra em Taormina
– Apartamento Duplo – A partir de EUR 160
– Apartamento Triplo – A partir de EUR 160
– Apartamento Single – A partir de EUR 320

Observações
OS PREÇOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO ATÉ O MOMENTO DE CONFIRMAÇÃO DA RESERVA.
A documentação de viagem será liberada com 1 semana antes do embarque.

Fotos

