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1º Dia – 11 Junho (Sáb.) – LISBOA / NÁPOLES / SORRENTO
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de 180 minutos antes da partida. Assistência nas
formalidades de embarque pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem.
Partida pelas 07h40 com destino a Nápoles.
Chegada pelas 11h45 a Nápoles, assistência e transporte para visita da cidade de Nápoles.
Sendo a terceira cidade italiana mais populosa, a seguir a Roma e Milão, é também conhecida
internacionalmente por ser a cidade natal da pizza. Localiza-se no Golfo de Nápoles, no mar
Tirreno, sendo dos principais centros turísticos italianos, por envolver vários locais
interessantes ao seu redor, como o vulcão Vesúvio, ruínas de Pompeia e Erculano e as ilhas de
Capri e Ischia, mas também o centro de Nápoles tem o seu particular interesse, com as suas
estreitas ruas do centro antigo da cidade. Almoço em restaurante local durante a visita.
Após a visita, continuação para Sorrento. Alojamento no Hotel La Pergola 3* Sup.
(Sant’Agnello). Saída para jantar em restaurante local no centro de Sorrento. No final do jantar
regresso ao hotel e alojamento.

2º Dia – 12 Junho (Dom.) – COSTA AMALFITANA – POSITANO & AMALFI
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da bela Costa Amalfitana. Saída cedo para
embarque em Sorrento e passeio de barco pela Costa Amalfitana, a melhor forma de admirar a
paisagem e as pequenas vilas com o seu colorido casario. Ao longo das falésias de paisagem
vertiginosa, chegamos à encantadora vila piscatória de Positano que escorrega pela encosta até
à praia. Visita de Positano. Continuação de barco para a cidade histórica de Amalfi (à beira do
mar Tirreno) onde visitaremos esta cidade com a sua Catedral (entrada incluída). Almoço em
restaurante local durante as visitas. Ao final da tarde regresso de barco a Sorrento.
Saída para jantar em restaurante local no centro de Sorrento. No final do jantar regresso ao
hotel e alojamento.

3º Dia – 13 Junho (Seg.) – SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita da Ilha de Capri, cuja fama já há
muito ultrapassou fronteiras, atraindo visitantes de todo o mundo. A sua beleza bem justifica a
sua fama… Partida para o cais e passeio de barco até Capri, ilha montanhosa, com poucas
praias e um mar azul belíssimo, cuja cor fica na nossa memória durante largo tempo. Almoço
incluído em restaurante local. Após o almoço, embarque de novo no cais Marina Grande para
travessia de regresso a Sorrento. Saída para jantar em restaurante local no centro de Sorrento.
No final do jantar regresso ao hotel e alojamento.

COSTA AMALFITANA, CAPRI, ROMA & VATICANO
6 dias em Pensão Completa incluindo visitas a Nápoles, Pompeia
Costa Amalfitana – Positano, Amalfi, Capri, Roma & Vaticano

11 a 16 de Junho 2022



FP06OT0375ROMACAMALFITANA4

4º Dia – 14 Junho (Ter.) – SORRENTO / POMPEIA / ROMA
Após o pequeno-almoço no hotel, partida para Pompeia. Chegada e visita das escavações das
ruínas da antiga cidade. Após a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., o que era uma
importante cidade italiana, ficou destruída e esquecida no tempo, até ser acidentalmente
redescoberta em 1738, por trabalhadores da construção do palácio de verão de D. Carlos de
Bourbon. Exploraremos esta cidade que está na lista das Maravilhas do Mundo, vendo as
escavações iniciadas no séc. XVIII e que continuam nos dias de hoje, revelando Fóruns, Villas,
Banhos Públicos, construídos pelos romanos em 80 a.C., bem como alguns dos mais bem
preservados frescos que adornam portas e pisos de algumas Villas. Almoço em restaurante
local. Continuação para Roma. Chegada a Roma e alojamento no Hotel Best Western
President 4*. Jantar e alojamento.

5º Dia – 15 Junho (Qua.) – ROMA E VATICANO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à magnífica Praça do Vaticano com a Basílica de
São Pedro e o Museu do Vaticano com a sua bela Capela Sistina (entrada incluída). Almoço
em restaurante local. Após o almoço visita à Roma antiga: o Coliseu (exterior), Arco
Constantino, Circo Máximo, Basílica de São João e Basílica de Santa Maria Maggiore.
Regresso ao hotel ao final da tarde. Em hora a informar, saída para jantar de despedida com
animação em restaurante local. No final do jantar, regresso ao hotel e alojamento.

6º Dia – 16 Junho (Qui. - Feriado) – ROMA / LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita durante a manhã à “Piazza Farnese”, com
o majestoso palácio com o mesmo nome, a “Piazza Navona”: a saudação da Roma Barroca, o
palco cénico artístico de dois grandes protagonistas do século XVII: Bernini e Borromini; o
“Pantheon”, templo redondo e modelo para várias gerações de arquitectos; Praça de Pietra,
lugar pouco conhecido, mas muito fascinante, cujo nome se deve à presença do Templo de
Adriano, no qual permanece (praticamente íntegro) todo o prospecto lateral, hoje englobado
no edifício da Bolsa; a “Fontana di Trevi”, certamente a mais cenográfica e famosa de todas as
fontes de Roma. Almoço em restaurante local. Após o almoço tempo livre para últimos
passeios e compras. Em hora a determinar, encontro na recepção do hotel e partida em
direcção ao Aeroporto Internacional de Roma. Formalidades de embarque e partida às 20h15
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 22h25.
FIM da VIAGEM
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Serviços incluídos:
 Passagem aérea Lisboa / Nápoles + Roma / Lisboa, em voos directos TAP, em classe económica, com direito ao

transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 23Kg;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (135€ à data de 26/11/2021, valor a reconfirmar à data de emissão

das passagens aéreas);
 Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
 Alojamento em hotéis de 3* Sup. / 4*, nos mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;
 Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do último dia, num total de 11 refeições conforme mencionado

no programa, incluindo 1 jantar de despedida com animação.
 Guias locais em português (ou espanhol) nas visitas de Nápoles, Costa Amalfitana, Capri, Pompeia e Roma;
 Circuito e visitas em autocarro de turismo com ar condicionado, de acordo com descritivo de itinerário;
 Entradas durante as visitas mencionadas:
✓ Catedral de Amalfi;
✓ Escavações de Pompeia;
✓ Museu do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de S.Pedro;

 Barco Sorrento – Capri – Sorrento;
 Funicular em Capri;
 Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os

passageiros;
 Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
 Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
 Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
 Serviço de bagageiro incluído no Hotel La Pergola (1 peça de bagagem por pessoa).
 Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 26.11.2021;
 Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter

pessoal, tais como telefonemas, minibar, bebidas nas refeições, lavandaria, serviço de bagageiro em Roma,
excursões opcionais, etc.

Documentos necessários (para passageiros de nacionalidade portuguesa):
 Cartão do cidadão ou passaporte válido;
 Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a confirmar mais próximo 

da data da viagem).

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 1.564 € 136 € 1.700 € 284 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 250 € 42 €

* = 6 Mensalidades de 31 Março’22 a 31 Agosto’22, facilidades de pagamento válidas para reservas até 31 Março 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração
por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva
Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes participantes e com base no câmbio do Banco
Portugal à data de elaboração do programa 1 USD = 0,8414 EUR (08/04/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da
partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as
correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 02 Março’22: 65€ por pessoa; de 03 Março a 14 Abril’22: 20% do valor da viagem; de 15 Abril a
10 Maio’22: 75% do valor da viagem; a partir de 11 Maio’ 22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem.
A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

OASIStravel – 21/02/2022


