
Grupo Sul da Itália 

MAIO 2023  - 12 dias  
Organizador: Pe. Luciano Massulo

20/05  (Sáb)  – BRASIL / ITALIA Voo previsto com saída de Porto Alegre RS

21/05 (Dom) – ROMA
Chegada a Roma, saída para visita as 3 basílicas papais. São Paulo Fora dos
muros, São João Latrão e Santa Maria Majore com guia local. Hospedagem e
descanso. Jantar e pernoite no Hotel (D)

22/05 (Seg) – ROMA-NAPOLES (226 KM)
Após café da manhã iniciaremos nosso dia visitando o Museu do Vaticano,
(Ingresso Incluso) com a Capela Sistina. O passeio encerra dentro da Basílica
de São Pedro. Ali poderemos apreciar seus altares, obras de arte (entre elas a
Pietá) e o subsolo onde encontram-se os túmulos dos papas. A tarde faremos
um passeio pelas ruas de Roma. Visitaremos a Praça Navona, o Panteon e a
famosa Fontana di Trevi. Em seguida faremos uma visita externa ao Coliseu,
logo após seguiremos para Nápoles. Hospedagem e descanso. (B,D)

23/05 (Ter) – NAPOLES 
Após café da manhã, visita (com guia local) de Nápoles, agradável cidade do
sul  da  Itália,  incluindo  Castello  Nuovo,  Teatro  São Carlo,  Palazzo  Reale,  a
Praça do Plebiscito, Igreja de San Francesco e Galeria Umberto I (todas visitas
externas). Pela tarde visita livre a Basilica de San Genaro onde tem relíquias
vinho  que  virou  sangue.  Tempo  livre  para  atividades  pessoais.  Jantar  e
hospedagem no hotel. (B,D) 

24/05 (Qua) – NAPOLES / SORRENTO / CAPRI / SORRENTO (Barco)  (49 KM)
Café  da manhã.  Embarque para  a  paradisíaca Ilha  de Capri,  onde teremos
tempo livre para passeio de barco, visita da gruta azul (quando o tempo e as
condições do mar permitirem), compras nas lojas típicas cheias de artesanato
local,  limões  e  limoncello,  o  famoso  licor  de  Capri.  Pela  tarde  retorno  à
Sorrento e visita (com guia local) aos principais pontos da cidade de Sorrento.
Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D) 

25/05 (Qui) – SORRENTO / AMALFI / POSITANO / SORRENTO (31+16+17 KM)
Após  o  café  da  manhã,  saída  para  a  Costa  Amalfitana:  passaremos  pelas
maravilhosas cidade de Amalfi  e  Positano.  Aqui  teremos um dia inteiro de
excursão (com guia local). Traslado a Sorrento para jantar pernoite no hotel.
(B,D)



26/05 (Sex) – SORRENTO / SALERNO / MORANO CALABRO (55+189 KM)
Café da manhã. Hoje saída em direção Salerno. Chegada e visita (com guia
local) dos pontos turísticos da cidade incluindo a Catedral de Salerno, com o
Tumulo de São Mateus.  Pela tarde traslado a Morano Calabro.  Tempo livre
para  visitas  e  atividades  pessoais.  Chegada  ao  hotel  em  Morano  Calabro,
jantar e hospedagem. (B,D)

27/05  (Sáb)  MORANO  CALABRO  /  VILLA  SAN  GIOVANNI  /  MESSINA  /
TAORMINA (254 KM + ferry + 54 KM)
Após o café da manha, saida para Villa San Giovanni, onde iremos embarcar
no  ferry  (incluído)  para  cruzar  o  estreito  de  Messina.  Continuação  até
Taormina. Chegada, jantar e pernoite. (B,D)

28/05 (Dom) – TAORMINA / CATÂNIA / TAORMINA (54 KM)
Café da manhã. Esta manhã visitaremos (com guia local) esta linda pequena
cidade costeira localizada na encosta do vulcão Etna.  Sem dúvida um dos
pontos mais preciosos do Mediterrâneo; Winston Churchill definiu este lugar
como o lugar mais bonito do mundo. Conheceremos a zona antiga da cidade,
cheia de vida e o teatro greco que domina paisagens inesquecíveis.
Pela tarde continuação até Catânia. Chegada e passeio (com guia local) pela
cidade  construída  com pedra  de  lava  do  Etna:  na Praça Domo,  expressão
artística  do coração barroco do centro histórico  de Catânia,  a  Catedral  de
Santa Ágata e a Fonte do Elefante, símbolo de Catânia, o Anfiteatro Romano, a
histórica via Etna e a barroca Via Crociferi. Retorno ao Hotel, jantar e pernoite.
(B,D)

29/05 (Seg)– TAORMINA  / PALERMO (254 KM)
Café da manhã. Pela manha continuação até Palermo. Chegada e visita (com
guia  local)  à  cidade  onde  passaremos pelo  Palácio  Real,  centro  do  poder
desde o período bizantino,  visita ao cemitério dos capuchinhos, o Duomo e a
Capela Palatina. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

30/05 (Ter) – PALERMO / SAIDA
Café da manhã. Em horário combinado traslado OUT ao aeroporto de Palermo
para embarque no voo de regresso ao Brasil com as devidas conexões. (B)

31/05(Qua) SÂO PAULO / PORTO ALEGRE
Chegada em são Paulo e embarque para Porto Alegre

         (B- café da manhã incluso) - (L – Almoço incluso) - (D – Jantar incluso)



CONDIÇÕES GERAIS
PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO

Preços por pessoa | Mínimo de 30 passageiros

Valor total do pacote aéreo + terrestre por pessoa U$ 3.990,00
Suplemento para apartamento individual: U$ 600,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI
O preço inclui:
 Passagem aérea de ida e volta  
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Hospedagem em hotéis 4 estrelas em todo o roteiro.
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis
*Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
 Passeios conforme mencionados no programa
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil
 Guia local em português durante todo o roteiro
 Gorjetas a guias e motoristas
Taxas nas cidades 
Ingressos nos locais visitados conforme o roteiro,
Ingresso barco e mini van em Capri
Ingresso Barco entre Calábria e Catânia
 Kit  de  viagem:  Bolsa  de  viagem,  etiqueta  de  bagagem,  porta-
documentos, lenço para identificação 
 Seguro de viagem com cobertura COVID

- Passaporte

- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas

- Passeios opcionais

- Testes PCR/Antígeno Covid-
19



Condições de pagamento e inscrições:
A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (Trezentos Dólares) que 
constitui parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.
A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea 
estiveroperando no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.

O saldo será feito através de boleto que pode ser pago em qualquer agência bancária,. O valor das 
parcelas será  estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores serão convertidos em Dólares no 
dia do pagamento , constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. 

Pagamentos podem ser feitos através de depósito bancário ou pix

Parcelamento no cartão de crédito  mediante consulta

IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações 
bruscas nas cotações cambiais do dólar

Necessário  certificado  internacional  da  COVID-19 com duas ou mais doses.


