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1º Dia – 05 Outubro (Qua.) - LISBOA / NÁPOLES
Comparência no aeroporto de Lisboa, cerca de duas horas antes da partida. Assistência nas
formalidades de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem, e partida às
07h40 em voo regular TAP com destino a Nápoles. Chegada a Nápoles pelas 11h45 e transporte para a
cidade para início da visita panorâmica de Nápoles e almoço em restaurante local.
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. Destaque para a
Catedral de Nápoles (entrada incluída) com uma fachada do séc. XIX. e a Capela do Tesouro de San
Gennaro (entrada incluída) , onde se encontram as relíquias do santo padroeiro da cidade.
Jantar e alojamento no Hotel Ramada Naples City Centre 4* ou similar.

2º Dia – 06 Outubro (Qui.) - NÁPOLES / POMPEIA / NÁPOLES
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. No final das visitas, regresso a Nápoles. Durante o percurso de
regresso, teremos oportunidade de admirar o Monte Vesúvio à nossa direita. Jantar e alojamento.

3º Dia – 07 Outubro (Sex.) – NÁPOLES / COSTA AMALFITANA / SALERNO
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da Costa Amalfitana. Saída cedo para passeio de barco
pela Costa Amalfitana, a melhor forma de admirar a paisagem e as pequenas vilas com o seu colorido
casario. Embarque em Castellamare di Stabia e início do passeio ao longo das falésias de paisagem
vertiginosa. Chegada à encantadora vila piscatória de Positano que escorrega pela encosta até à praia,
continuando depois para as cidades históricas de Amalfi, com a sua impressionante Catedral de
Sant’Andrea na Praça Duomo (entrada incluída). Continuação de autocarro privado para Salerno, uma
cidade repleta de história e tradições. Almoço em restaurante local durante as visitas.
Chegada a Salerno ao final da tarde. Jantar e alojamento no Hotel Mediterranea 4*.

4º Dia – 08 Outubro (Sáb.) – SALERNO / MATERA / BARI
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Salerno, cidade com a universidade de medicina mais antiga do
mundo. Continuação para Matera, Capital Europeia da Cultura em 2019 e Património da UNESCO. A
Cidade situa-se no cume de uma ravina, onde podemos destacar a Catedral do séc. XIII. As casas nas
grutas existem há milhares de anos sendo posteriormente alteradas e expandidas. Almoço em
restaurante local. Continuação para Bari, capital da Puglia. Jantar e alojamento no Hotel Oriente 4*.

5º Dia – 09 Outubro (Dom.) - BARI / ALBEROBELLO / BRINDISI
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Alberobello, considerada Património da Humanidade
pela UNESCO, capital das Trulli, tipologia arquitetónica pré-histórica construída com rocha calcária,
branqueada com cal e com cobertura cónica. Regresso a Bari. Almoço em restaurante local.

Circuito Sul de Itália & Roma
10 dias em Pensão Completa, incluindo visitas a Nápoles, 

Pompeia, Costa Amalfitana - Positano & Amalfi, Salerno, Matera, 
Bari, Alberobello, Lecce, Ostuni, Trani, Caserta, Monte Cassino e Roma 
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5º Dia – 09 Outubro (Dom.) - BARI / ALBEROBELLO / BRINDISI (continuação)
Durante a tarde, visita de Bari, uma das cidades mais desenvolvidas no comércio do Sul de Itália.
Destaque para a Basílica de São Nicolau (entrada incluída). No final das visitas continuação para
Brindisi, a cidade conhecida na Antiguidade por ser a porta do oriente do Império romano e que
continua a ter uma localização estratégica. Jantar e alojamento no Hotel Palazzo Virgilio 4*.

6º Dia – 10 Outubro (Seg.) - BRINDISI / LECCE / OSTUNI / BRINDISI
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Lecce, considerada a Florença do Sul devido à sua riqueza
monumental de estilo barroco do século XVII, só possível devido à pedra característica da região, a
“pietra di Lecce”. Destacam-se a Catedral (entrada incluída) e a Basílica da Santa Cruz (entrada
incluída) . Continuação para Ostuni, cidade muralhada situada no topo de uma colina e conhecida
como a “cidade branca”. Destaca-se a Catedral do séc. XV com a sua esplêndida rosácea e a Porta
Nova. Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso a Brindisi. Jantar e alojamento.

7º Dia – 11 Outubro (Ter.) – BRINDISI / TRANI / CASERTA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Trani, cidade conhecida pela sua Catedral dedicada a
São Nicolau, o Peregrino. Destaque ainda para o Castelo (visita exterior), com uma muralha que se
estende até ao mar, construído por Frederico II. Almoço em restaurante local. Continuação para
Caserta. Jantar e alojamento no Hotel Europa Art 4*.

8º Dia - 12 Outubro (Qua.) – CASERTA / MONTE CASSINO / ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída de manhã para visita ao Palácio Real de Caserta (entrada incluída),
conhecido pela sua grandiosidade e sumptuosidade dos salões e jardins. É o maior palácio barroco de
Itália, declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Continuação para Monte Cassino para
visita à Abadia de Monte Cassino (entrada incluída), berço da ordem Beneditina. Almoço em
restaurante local e continuação para Roma. Alojamento no Hotel Ariston 4*. Jantar e alojamento.

9º Dia - 13 Outubro (Qui.) – ROMA
Após pequeno-almoço no hotel, saída para visita de dia inteiro à cidade de Roma. Neste passeio
teremos a oportunidade de visitar a “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: o seu
nome deve-se 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 durante as visitas.
Regresso ao hotel ao final da tarde. Em hora a informar, saída para jantar de despedida em
restaurante típico com animação. No final do jantar regresso ao hotel e alojamento.

10º Dia - 14 Outubro (Sex.) – ROMA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para os últimos passeios e compras. Roma é uma cidade
encantadora, que nos convida a passear pelas suas ruas mais comerciais, visitar a área do Coliseu e
das suas ruínas, ou simplesmente sentar numa esplanada a admirar a vida local.
Em hora a determinar, 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
prevista a Lisboa às 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 (111€ à data de 30/11/2021, valor a reconfirmar à data de emissão das

passagens aéreas);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
✓ Estadia de 9 noites em hotéis de 4* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa desde o almoço do 1º dia ao jantar do penúltimo dia, num total de 18 refeições conforme mencionado

no programa, incluindo um jantar de despedida em Roma com animação;
✓ Visitas com guia local em português ou espanhol, de acordo com o itinerário, nomeadamente nas visitas de Nápoles,

Costa Amalfitana, Pompeia, Salerno, Matera, Bari, Alberobello, Lecce, Ostuni, Trani, Caserta, Montecassino e Roma;
✓ Entradas durante as visitas mencionadas:

➢ Catedral Nápoles e Tesouro de San Gennaro;
➢ Escavações de Pompeia;
➢ Catedral de Amalfi;
➢ Catedral de Matera e Casa Gruta;
➢ Trulo Sovrano em Alberobello;
➢ Basílica São Nicolau em Bari;
➢ Catedral e Basílica de Santa Cruz em Lecce;
➢ Palácio Real em Caserta;
➢ Abadia Montecassino.

✓ Passeio de Barco pela Costa Amalfitana desde Castellamare di Stabia até Amalfi;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os

passageiros;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStraveltravel 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 OASIStravel com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 30.11.2021;
✓ Gratificações a guias e motoristas;

Serviços não incluídos:
x Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados

durante a estadia, tais como, bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, serviço de bagageiros, etc.

Documentos necessários:
✓ Cartão do cidadão ou passaporte válido;
✓ Certificado de Vacinação Completa Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da data da 

viagem).

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total

Em quarto DUPLO 2.304 € 111 € 2.415 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 425 €
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

NOTAS: Reservas sujeitas a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas
oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Sempre que existam razões que o justifiquem, poderão ser alterados os horários dos
voos, a ordem dos percursos/visitas ou substituído qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. O Seguro de cancelamento incluído só
poderá ser activado após entrega à OASIStravel da Ficha de Seguro devidamente preenchida. Programa preparado para mínimo de 20 participantes.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem
até 90 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 confirmação da reserva até 1 Agosto’22: 10% do valor da viagem; de 2 a 31 Agosto’22: 30% do valor da viagem; de
01 a 16 Setembro’22: 90% do valor da viagem; a partir de 17 Setembro’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– 14/07/2022
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