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1º Dia – 10 junho (sábado) - Lisboa / Roma / Nápoles

Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para formalidades de
embarque. Pelas 12h30, partida em voo regular da TAP com destino a Roma.

16h20 Ch d R A i tê i t t t d t i i d d ti
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16h20 – Chegada a Roma. Assistência e transporte em autocarro de turismo privado com destino
a Nápoles. Chegada ao Hotel Margri’s 4**** ou similar, check-in e distribuição de quartos.
Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia – 11 de junho (domingo) - Nápoles

Após o pequeno-almoço no hotel, visita panorâmica com destaque para o centro histórico,
Património da Humanidade da UNESCO, Palácio Real, do séc. XVIII e antiga casa real de Castel
Novo. Destaque para a Catedral, construída entre 1294 e 1323, com uma fachada do séc. XIX e
visita interior ao Museu Arqueológico Nacional, um dos mais relevantes do género a nível
mundial no lugar do qual estava instalada a sede da Universidade de Nápoles e que abriga umamundial, no lugar do qual estava instalada a sede da Universidade de Nápoles e que abriga uma
extensa coleção de arte da Antiguidade.
Almoço em restaurante. De tarde, visita das Ruínas da antiga Pompeia, povoação situada no 
sopé do monte Vesúvio e completamente destruída na erupção de 79 d.C.. Regresso a Nápoles. 
Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia – 12 junho (segunda) - Nápoles / Capri / Sorrento

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o porto de Nápoles e embarque em ferryboat até Capri.
Situada no mar Tirreno, é conhecida pelo seu charme e belezas naturais. Conta com dois

í lh á f d d dmunicípios, Capri e Anacapri. Esta ilhota, que já foi um pacato reduto de pescadores e
agricultores italianos, chega, hoje em dia, a receber cerca de dois milhões de visitantes por ano.
Chegada a Capri e visita da Marina e do centro, com destaque para a Catedral de Santo
Stefano e Giardini di Augusto. Almoço em restaurante. Regresso ao porto de Capri e
embarque em ferryboat para Sorrento. Chegada ao porto de Sorrento e transporte para o
Hotel La Residenza 4* ou similar. Distribuição dos quartos. Jantar no hotel e alojamento.

4º Dia – 13 junho (terça) - Sorrento

Pequeno-almoço no hotel.
Saída para meio-dia de visita guiada de Sorrento, cidade predileta do famoso tenor Caruso.
Da visita, destaque para o mercado da Via San Cesareo, Correale, Sedil Domina, Duomo,
Igreja de São Francisco e Claustro. Almoço em restaurante. Após o almoço, algum tempo
livre.
Sorrento tem um interessante centro histórico, onde fábricas artesanais vendem o
saboroso licor “limoncello”, biscoitos e outros produtos à base de limão, marca da região.
Regresso ao hotel.
Jantar no hotel e alojamento.

5º Dia – 14 junho (quarta) - Sorrento / Positano / Praiano / Amalfi (Costa Amalfitana)

Pequeno-almoço no hotel.
Saída e visita da Costa Amalfitana. Trata-se de uma costa de grande beleza natural,
classificada pela UNESCO, desde 1997, como Património Mundial da Humanidade.
Positano é a pérola da região com ruazinhas estreitas, casas brancas e panoramas incríveis. Em
Positano, passeio em pequena embarcação para visita da Gruta Esmeralda, uma gruta
marinha parcialmente coberta pela água. O nome provém da luz verde-azulada que banha a
gruta. Continuação para Praiano entre a costa e a montanha. Oferece praias convidativas,
tranquilas e, sobretudo, a única praia da região iluminada pelo sol até o anoitecer. Chegada a
Amalfi, considerada uma das mais antigas Repúblicas marítimas, que desenvolveu um intenso
intercâmbio com o Império Bizantino e Egito Amalfi foi a cidade que deu origem ao nome daintercâmbio com o Império Bizantino e Egito. Amalfi foi a cidade que deu origem ao nome da
Costa. Almoço em restaurante local. Visita da Catedral, também chamada de Duomo
Amalfitano e do Claustro do Paraíso (entrada). Após algum tempo livre, continuação para o
hotel Amalfi 4**** ou similar. Jantar no hotel e alojamento.
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Programa 6º Dia – 15 junho (quinta) - Amalfi / Ravello / Minori / Maiori / Salerno (Costa Amalfitana)

Após o pequeno-almoço, partida para Ravello. Imersa na natureza e com o mar aos seus pés, é
uma localidade tranquila e com uma beleza exuberante. Ravello tem dois tesouros que exibem
maravilhas: Villa Rufolo e Villa Cimbrone, dois lugares que encantaram muitos artistas.
Continuação para Minori e Maiori, duas pequenas cidades que mantêm preservadas as
características das antigas aldeias praianas da Itália, um lugar para caminhar e explorar as
pequenas ruas que terminam na orla da praia mais extensa de toda a Costa Amalfitana.
Prosseguimento para Salerno. Almoço em restaurante. De tarde, visita guiada (a pé) ao centrog p ç , g ( p )
da cidade (Corso Vittorio Emanuele), com destaque para o Duomo (com o Túmulo de San
Michele) e, ainda, para as Igrejas de San Benedetto e San Giorgio. Continuação para o Grand
Hotel Salerno 4**** ou similar. Check-in e distribuição de quartos. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia – 16 junho (sexta) - Salerno / Caserta / Monte Cassino / Roma

Após o pequeno-almoço, partida para Caserta para visita do Palácio Real (Reggia Caserta),
comparável ao Palácio de Versalhes pela grandiosidade e sumptuosidade dos seus aposentos,
salões e jardins. É o maior palácio barroco de Itália, declarado Património da Humanidade pela
UNESCO. Almoço em restaurante. Continuação para a Abadia de Monte Cassino, para visita,
f d d B t d Nú i lt d d 529 d b d O d d B ditifundada por Bento de Núrsia por volta do ano de 529, sendo o berço da Ordem dos Beneditinos.
Serviu de retiro a soberanos e pontífices e foi diversas vezes ameaçada por causa de guerra e
invasões. Continuação para Roma. Check-in no Hotel Degli Imperatori 4**** ou similar. Saída
para jantar no restaurante “Le Terme del Colosseo”, com animação musical e cantores
de ópera italiana, que farão com que esta noite se torne especial e com certeza memorável.
Regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia – 17 junho (sábado) - Roma / Lisboa

Após o pequeno-almoço, transfer ao aeroporto de Roma. Assistência nas formalidades de
embarque e partida pelas 11h30 em voo regular da TAP com destino a Lisboa.embarque e partida pelas 11h30 em voo regular da TAP com destino a Lisboa.

13h35 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:

Passagem aérea em classe económica em voo regular da TAP para percurso Lisboa/Roma/
Lisboa, com direito ao transporte de 23 kg de bagagem;
7 noites/8 dias de programa com estadia nos hotéis de 4* mencionados ou similares com
pequeno-almoço incluído;
13 Refeições - Programa em regime de pensão completa (desde o jantar do 1º dia de chegada

éaté ao jantar do 7º dia, num total de 13 refeições);
Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em português durante todo o circuito
mencionado no itinerário;
Guias locais em português ou espanhol consoante disponibilidade;
Todos os transportes refletidos no programa, incluindo travessias de barco;
Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no itinerário;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (€134,70 à data de 18.11.2016 – a reconfirmar e
atualizar na altura da emissão da documentação);
Taxas de estadia nos hotéis;
Serviço de Bagageiros nos hotéis;
Á di i d t t d iÁudio-guias durante toda a viagem;
Seguro de viagem Multiviagens - MIP €30.000;
Bolsa e livro de viagem contendo material informativo sobre os locais a visitar;
Gratificações a guia e motorista;
Acompanhamento durante toda a viagem por um colaborador Tryvel.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

Q i i ã i d f d d di iQuaisquer serviços não mencionados e extras efetuados durante a estadia tais como 
telefonemas, minibar, lavandaria, etc;
Bebidas às refeições ou fora delas.
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Custos VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios Efetivos e Auxiliares: €1.580,00;                          Suplemento Individual: €260,00.

Outros Convidados:             €1.580,00;                          Suplemento Individual: €260,00.

O débito poderá ser fracionado em 10 vezes: 24 de março, 24 de abril, 25 de maio, 23 de junho, 
25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 24 de novembro e 22 de dezembro.

Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 25 de maio.

DESISTÊNCIAS:

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Diversos

Inscrições reabertas até dia 19 de abril.

A 21 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante esta viagem.

FICHA DE INSCRIÇÃOSul de Itália e Costa Amalfitana

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033785

