Pulcinella Italiana
05 dias / 04 noites
a partir de
R$ 1.916

+9x de R$ 497
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Conheça as cidades imperdíveis da Itália! Roma, Napoles, Pompeia, Sorrento, Capri e Roma.

Paises: Itália
Cidades: Capri - Nápoles - Pompéia - Roma - Sorrento
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 12 de Maio à 12 de Outubro de 2023

Inclui
Dia inteiro excursão regular a Pompéia com almoço que inclui uma verdadeira pizza napolitana e uma bebida
Traslado Pompéia / hotel em Sorrento
2 noites em Sorrento com café da manhã e jantar incluídos

Dia inteiro excursão regular a Capri com pick up no hotel em Sorrento e drop off no hotel em Capri
Almoço em Capri
Visita a Gruta Azul (se o tempo permitir)
2 noites em Capri com café da manhã incluído
Traslado hotel em Capri / porto de Capri (cais 7) para o embarque
Bilhetes do Ferry Capri/Nápoles ou Sorrento de ida e volta
Retorno desde Nápoles ou Sorrento a Roma com nosso ônibus

Roteiro
DIA 1 - ROMA · NÁPOLES · POMPÉIA · SORRENTO
Saída às 6:45 horas aprox. com nosso tour regular 13. Partindo de Roma e percorrendo a “Estrada do Sol”, passaremos pelas regiões do Lazio
e da Campania. Chegada em Nápoles e passeio panorâmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas sobre o Golfo de Nápoles com o
Vesúvio, Capri, Ischia e Procida e da cidade abaixo. Tempo para tirar fotos e depois voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de
Mergellina, saindo da cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degustarás uma verdadeira
pizza napolitana! Após o almoço ( não incluído), entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo: um Patrimônio Mundial
da UNESCO, as ruínas de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma
viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C, quando houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera cidade romana em cinzas
vulcânicas mortais e gases venenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam
naquele tempo, visitando casas e “barras” da época, afrescos e mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da cidade. Terminado a
visita, seguiremos ao longo da costa, chegando em Sorrento para a hospedagem e jantar (não é recomendável traje informal).
DIA 2 - SORRENTO
Tempo livre para descobrir as belezas desta linda cidade costeira. Jantar e hospedagem no hotel.
DIA 3 - SORRENTO · CAPRI
Café da manhã no hotel. Saída do hotel e traslado até o porto de Sorrento, onde faremos o embarque no ferry para a ilha de Capri (nossa
assistência irá informar-lhe sobre o horário exato do pick up no seu hotel). Ao chegar, se as condições meteorológicas permitirem, visitaremos a
maravilhosa Gruta Azul em barcos a remo. Após o retorno ao porto de Marina Grande (porto principal da ilha), continuaremos a bordo de um
mini ônibus para um passeio panorâmico até Anacapri, pequena cidade ao estilo mediterrâneo localizada no topo das colinas. Parada para um
almoço ligeiro (incluído) e tempo livre à sua disposição. Traslado ao hotel e hospedagem.

DIA 4 - CAPRI
Café da manhã no hotel e dia completamente livre para aproveitar, conhecer e explorar a deliciosa ilha de Capri. Hospedagem no hotel.
DIA 5 - CAPRI · ROMA
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Saída às 16:00/16:30 horas aprox., traslado até o porto de Capri onde os embarcaremos no ferry para
Nápoles ou Sorrento (dependendo do ferry confirmado) e retorno a Roma. Chegada em Roma, prevista para às 21:00 horas aprox.,
dependendo do trânsito.

Hospedagens
Nome: MICHELANGELO OU SIMILAR | Cidade: SORRENTO - 4 Estrelas
Nome: GRAND HOTEL VESÚVIO / IMPERIAL TRAMONTANO OU SIMILAR | Cidade: SORRENTO - 5 Estrelas
Nome: LA BOUGANVILLE OU SIMILAR | Cidade: CAPRI - 4 Estrelas

Saídas e Preços
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE ROMA EM 2023

Saídas de 12 de Maio a 24 de Setembro
Categoria Turista
A partir de EUR 1.136 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.399 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Saídas de 25 de Setembro a 12 de Outubro
Categoria Turista

A partir de EUR 1.075 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.333 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Consulte-nos valores para Categoria primeira.

Observações
SERVIÇOS ADICIONAIS
Noites adicionais: Possibilidade de adicionar noites extras no início do itinerário– tarifas sob solicitação

Fotos

