EXTENSÕES de
Desde Roma
Extensão aplicável a todos os circuitos quetenham estadia em Roma com
inicio da extensão aos SÁBADOS. A noite que não usufruem do circuito em
Roma, passará para o final da extensão, conforme detalhado no itinerário.

(EI 001)

Costa Amalfitana
DIA 01 (SÁBADO) ROMA – NÁPOLES – CAPRI – SORRENTO –
SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)

Café da manhã e partida logo de manhã para Nápoles para embarcar no
ferry até Capri. Chegada e visita da ilha, cuja central piazzetta, mantendo sua
modesta arquitetura urbana, está repleta de lojas luxuosas, restaurantes caros
e paparazzi à caça de celebridades. Passeio de barco ao longo de uma parte
da costa para admirar as grutas e penhascos que o mar esculpiu na ilha ao
longo dos anos. Almoço e partida em ferry para Sorrento. Breve visita desta
cidade de origem romana que ainda preserva suas ruas antigas. Continuação
em ônibus até Salerno. Alojamento.
DIA 02 (DOMINGO) SALERNO (CAVA DE´TIRRENI) – POSITANO –
AMALFI – SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)

Café da manhã e traslado até ao porto de Salerno onde embarcaremos
num cruzeiro costeiro pea costa Amalfitana. Após uma hora de navegação,
chegaremos a Positano. Passeio pela cidade e partda para Amalfi para visitar
sua Catedral. Almoço e tempo livre. Pela tarde regresso a Salerno. Alojamento.
DIA 03 (SEGUNDA) SALERNO (CAVA DE´TIRRENI) – POMPEIA –
NÁPOLES – ROMA

Café da manhã e traslado a Pompeia para visitar as excavações da antiga
cidade romana, sepultada pela erupção do Vesúbio. Partida para Nápoles e visita
panorâmica da cidade, situada na baía que tem o mesmo nome. É a cidade mais
povoada do sul da Itália. Finalizada a visita, regresso a Roma. Alojamento.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Dbl

S. Sgl

Trajeto completo (3 noites)

490

65

Desconto Costa Amalfitana e pacote “mais serviços” (*)

DATAS DE OPERAÇÃO

HOTÉIS PREVISTOS

DIA 04 (TERÇA) ROMA – CIDADE DE ORIGEM

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado ao aeroporto. Fim dos
nossos serviços.

1 Roma

Cidade/Hotel

Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni ****
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Roma West ****

Localização

Pompeia

Sorrento

Amalfi
Positano

Capri
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2 Salerno

Sábados
De 02/Maio a 24/Outubro 2020

(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)

NOTA IMPORTANTE

Nápoles

-160

(*) Desconto aplicável UNICAMENTE aos passageiros que no seu circuito tenham reservado a opção Pacote
“Mais serviços”.

Os clientes que, previamente à extensão Costa
Amalfitana, tenham reservado um circuito
nosso com pacote“mais serviços”, devem ter em
conta o seguinte:
• O jantar que o pacote “mais serviços” tem em
Roma ao sábado, passará para o regresso da
extensão, à segunda.
• Visto que o pacote “mais serviços já tem inclusa a visita a Nápoles e Capri, e a extensão a
Costa Amalfitana também tem esta excursão
inclusa, sob o preço do “mais serviços” publicado em cada programa, terão um desconto
de 160 € por pessoa.

O PREÇO INCLUI

• 3 noites de estadia em regime de
alojamento e café da manhã.
• 2 almoços.
• Ônibus de luxo e guia acompanhante
durante todo o percurso.
• Visitas panorâmicas com guia local
em Capri, Sorrento, Positano, Amalfi,
Pompeia e Nápoles.
• Ferry Nápoles/Capri/Sorrento.
• Cruzeiro costeiro pelas localidades de
Amalfi e Positano.
• Entradas à Catedral de Amalfi e
excavações de Pompeia.

CIRCUITOS
Desde Roma

Desde qualquer cidade

Extensão aplicável a todos os circuitos que finalizem em Roma e com estadia em Madrid por
1 ou 2 noites dependendo se durante seu circuito teve estadia prévia ou não em Madrid:

As extensões que detalhamos abaixo podem ser tomadas em qualquer
dia da semana e desde qualquer cidade antes ou depois do inicio ou EM AVIÃO
Antes o depois
fim do seu circuito. Em nenhuma delas se inclui o trajeto aéreo.
de seu roteiro

ET 001 – Circuito COM ESTADIA PRÉVIA EM MADRID
Neste caso a extensão será por 1 noite em Madrid e não terá a visita da cidade.

Extensão a Lisboa

ET 002 – Circuito SEM ESTADIA PRÉVIA EM MADRID
Neste caso a extensão será sempre por 2 noites em Madrid.

Costa Azul e Espanha

(ET 001/002)

DIA 01 (DOMINGO) ROMA – COSTA AZUL (NICE)

Café da manhã e partida com direção a Nice. Ao chegarmos breve tour de
orientação e alojamento.
DIA 02 (SEGUNDA) COSTA AZUL (NICE) – BARCELONA

Café da manhã e partida a Barcelona. Chegada e visita panorâmica dos
principais pontos de interesse tais como o Porto Olímpico, Ramblas, Praça
Catalunha, Bairro Gótico, Anel Olímpico, Praça de Espanha, etc. Alojamento.
DIA 03 (TERÇA) BARCELONA

Café da manhã e dia livre onde sugerimos realizar a excursão opcional de
“Gaudí e o Modernismo”. Alojamento.

(EL 001)

DIA 01 – LISBOA

DIA 04 – LISBOA

Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.

Café da manhã e traslado de
partida. Fim dos nossos serviços.

DIAS 02 E 03 – LISBOA

HOTÉIS PREVISTOS

Estadia em regime de alojamento e
café da manhã. Nestes dias se efetuará
a visita da cidade em serviço regular.
PREÇOS POR PESSOA EM
EUROS
Pacote completo (3 noites)
Supl. traslados noturnos (2)

Dbl

Cidade/Hotel

Localização

Lisboa
Roma/Embaixador/Miraparque *** (Centro)

Temp. Alta
S. Sgl S. 1 pax (1)

335

215
10

60

Dbl

Temp. Baixa
S. Sgl S. 1 pax (1)

305

---

205
10

60
---

(1) Aplicável para 1 pax viajando sozinho (a somar ao preço de Supl. Sgl)
(2) Aplicável a traslados compreendidos entre as 20.00-08.00 hrs
Temporada alta: 01/Abr-31/Out/20 + 25/Dez/20-03/Jan/21
Temporada baixa: 01/Nov-24/Dez/20 + 04/Jan-31/Mar/21

DIA 04 (QUARTA) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID

Café da manhã e partida para a Zaragoza e admirar a Basílica de Nossa
Senhora de Pilar. Continuaremos até Madrid. Alojamento.
Possibilidade de efetuar o trajeto Barcelona/Madrid em Trem AVE.
Nossos guias informarão diretamente sobre disponibilidade e preços.
Não se incluem os traslados a/desde as estações.
DIA 05 (QUINTA) MADRID

Itinerário ET 001 – Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado ao
aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Itinerário ET 002 – Café da manhã. Visita panorâmica destacando: A Cidade
Universitária, Parque do Oeste, Casa de Campo, Bairro da Mouraria, a Praça do
Oriente e o Palácio Real, Praça de Espanha, Porta do Sol. Alojamento.
DIA 06 (SEXTA) MADRID – CIDADE DE ORIGEM

Itinerário ET 002 – Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado ao
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Temp. Alta
Dbl
S. Sgl

Temp. Baixa
Dbl
S. Sgl

Ext. Costa Azul e Espanha (5 dias) – Ref ET-001

600

280

410

175

Ext. Costa Azul e Espanha (6 dias) – Ref ET-002

720

340

615

275

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Costa Azul (Niza)
Suite Novotel Arenas ****
Barcelona
Catalonia 505 ****
Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****

O PREÇO INCLUI
Localização

(Cidade)
(Cidade)
(Centro)
(Centro)

• 4 ou 5 noites de estadia em regime de alojamento e café da manhã dependendo se durante seu
circuito teve estadia prévia em Madrid ou não.
• Ônibus de luxo e guia acompanhante durante todo
o percurso até à chegada a Madrid.
• Assistência em Madrid por pessoal especializado
• Visitas panorâmicas com guia local em Barcelona e
Madrid.

Extensão a Madrid

(EM 001)

DIA 01 – MADRID

DIA 04 – MADRID

Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.

Café da manhã e traslado de
partida. Fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS

DIAS 02 E 03 – MADRID

Estadia em regime de alojamento e
café da manhã. Nestes dias se efetuará
a visita da cidade em serviço regular.
PREÇOS POR PESSOA EM
EUROS
Pacote completo (3 noites)

Dbl
365

Cidade/Hotel

Localização

Madrid
Mayorazgo ****

Temp. Alta
S. Sgl S. 1 pax (1)
180
95

(Centro)

Dbl
340

Temp. Baixa
S. Sgl S. 1 pax (1)
160
95

(1) Aplicável para 1 pax viajando sozinho (a somar ao preço de Supl. Sgl)
Temporada alta: 01/Abr-31/Out/20
Temporada baixa: 01/Nov/20-31/Mar/21
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