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ROTA DAS ALDEIAS 

 

PASSEIO 4X4 
       

 

 

 

1º dia – 20/09 – Quarta-Feira -LISBOA /ROMA/BARI 
07.00 – Comparência no aeroporto da Portela para formalidades de 
embarque no voo da TP832 09.00/12.50 com destino a Roma, 
continuação voo da AZ607 para Bari 17.15 Transfer para o Hotel.Bari 
Executive 4*.jantar livre.   
2ºdia – 21/09-  Quinta-feira - BARI 
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita da cidade com guia 
local. Destacamos o a magnifica Basilica de San Nicola e a catedral 
de St. Sabinus, importantes  exemplos do românico Apuliano, e a 
poucos passos o castelo de estilo Normando-Suabio , e  seguindo 
pela zona típica de orecchiette. ALMOÇO. Tarde livre, oportunidade 
para passeio no animado porto de Bari. Jantar livre. Alojamento.    
3º dia – 22/09 - Sexta-feira- BARI/ METAPONTO 
Pequeno-almoço.Partida em direcção à fascinante cidade de 
Alberobello, património mundial classificada pela Unesco. Passeio a 
pé descobrindo os famosos Trulli, as casas típicas da cidade. 
ALMOÇO. Continuamos para visitar as Grutas de Castellana com 
cerca de 90 milhões de anos e as incríveis  formações de cristais. 
Seguimos depois para a costa até Metaponto orlada de praias. 
Aloj.hotel Kennedy.Jantar livre.  
4º dia–23/09 –Sab. METAPONTO/MATERA/SALERNO 
Peq.almoço. partida até  Matera para visita de outro monumento 
classificado pela Unesco, as aldeias trogloditas datadas da pré-
história  em Sassi, e habitadas até meio do sec XX .Continuamos 
para Potenza, capital da Basilicatta . ALMOÇO. Continuamos para 
Salerno  sempre ao longo da costa. Aloj Novotel Est. Jantar livre.    
5º dia–24/09 –Dom. SALERNO/AMALFI/NAPOLES 
Peq.almoço. depois de visitar Salerrno  partimos em direcção da 
maravilhosa costa até Amalfi, uma das mais importantes republicas 
marítimas da Idade Media. Passeio apé nesta encantadora cidade. 
Almoço livre. Continuação para Napoles. Alojamento no Hotel 
Mercure Angioino no centro da cidade .Jantar livre. Oportunidade 
para comer uma  pizza margherita especialidade  napolitana. 
6º dia–25/09 –Segunda – NAPOLES/ MONTCASSINO 
Visita de Napoles, a igreja de St. Chiara, piazza Gesu, e a zona 
histórica junto ao porto ALMOÇO  pizza margherita especialidade  
napolitana. De tarde continuamos para MontCassino.alojamento e  
JANTAR. 

7º dia–26/09 –terça-feira – MONTCASSINO /ROMA 
Pequeno-almoço no hotel. Visita da Abadia de MontCassino 
fundada em 529 pela ordem beneditina e recordamos a sua 
extraordinária arquitectura e que durante a 2ª guerra mundial foi 
palco dos mais sangrentos  recontros entre as tropas aliadas e  
alemãs.ALMOÇO. Continuação para Roma, alojamento no hotel 
Universo 4l* Jantar Livre.    
8º e 9ª dias 27 e 28/09  –quarta/quinta –ROMA 
Pequeno almoço no hotel. 2 dias livres para visitas opcionais. O guia 
da Noventur orientara o grupo. Oportunidade por exemplo para 
assistir à audiência papal, visitar museus  ou simplesmente viver a 
cidade eterna. Almoços e jantares livres.    
10º dia–29/09 –Sexta – ROMA/LISBOA 
Transfer para o aeroporto em hora a determinar para embarque no 
voo da TP ás 19.35/21.40 

 
 
Preço inclui : viagem de avião em classe  turística Lisboa/Bari/Roma /Lisboa  
em classe turistica; circuito de autocarro; 9 noites de alojamento hotéis 4* 
em regime de dormida e pequeno almoço; 6almoços e 1 jantar;,entradas e  
visitas com guia local  conforme indicado; Guia acompanhante da Noventur. 
Taxas de serviço e Iva; Seguro de viagem; ( taxas de aeroporto incluídas a 
data desta publicação- 125€)   
                                     VOOS E HOTEIS A CONFIRMAR 

 

ITALIA 

20 a 29 Setembro  
2016 

10 dias 
 

Preço por pessoa:  
1875€ 

 
        supl. indiv.350 € 

 
sinalização de 250€ 

até   02 de Maio    
 

MINIMO  15 
PARTICIPANTES 

 

 

 
 

Noventur – viagens temáticas 

Italia do sul–O salto da bota -Puglia 

Basilicatta  
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