
1º Dia - 03/Jun:  São Paulo / Roma 
   

Apresentação ao Aeroporto Internacional de São Paulo 
para embarque destino à Nápoles, voo com conexão 
imediata em Roma. 

2º Dia - 04/Jun: Nápoles/ Vietre Sul Mare 

Chegada à Nápoles, recepção e traslado até o pequeno 
e charmoso vilarejo da Costa Amalfitana  “Vietre Sul 
Mare” (Raito).  
Acomodação no hotel e noite livre. 

3º Dia - 05/Jun: Vietre Sul Mare/ Salerno / Costa 
Amalfitana / Amalfi / Vietre Sul Mare 

Iniciaremos nosso dia visitando Salerno, onde veremos 
o Duomo cercado por ruelas repletas de lojas, bares e 
restaurantes.  Faremos um agradável passeio de barco, 
para apreciarmos a beleza das pequenas cidades 
debruçadas sobre penhascos. Durante nosso passeio 
veremos Maiori, Minori, Amalfi até chegarmos a Grotta 
dello Smeraldo.  (Este passeio poderá ser realizado por 
terra, dependendo das condições climáticas do dia).  
Após o almoço visitaremos a pequena Amalfi, uma das 
mais belas da região. 
Café da manhã e almoço incluídos. 

4º Dia - 06/Jun: Vietre Sul Mare / Paestum /  
Vietre Sul Mare 

Paestum foi uma grande cidade da Magna Grécia, e para 
lá seguiremos hoje, para conhecer a antiga colônia grega 
fundada no fim do século VII a.C. por colonos Síbaris, 
chamada originalmente de Posidonia. Situada na costa do 
Mar Tirreno, é Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco, 
conservando majestosos templos dedicados a vários 
deuses gregos como Hera e Zeus. Após, visitaremos uma 
fazenda de produção de muzzarela orgânica de búfala e 
seu interessante cuidado com a criação dos animais, que 
inclui entre outros, massagem de relaxamento e sessão 
de música clássica. Esta região da Itália deu origem a 
Dieta Mediterrânea a alimentação saudável que se 
propagou pelo mundo. 
Café da manhã e almoço incluídos. 

VIETRI SUL AMARE      |      ALBEROBELLO      |      LECCE      |      ROMA     
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5º Dia -  07/Jun: Vietre Sul Mare 
   

Dia inteiramente livre para atividades independentes.  
Aproveite para desfrutar das comodidades do hotel, 
tomar um banho de sol ou quem sabe seguir até o 
pequeno centro de Vietri Sul Mare e Raito. Café da 
manhã incluído. 

6º Dia - 08/Jun: Vietre Sul Mare / Trani / Polignano A 
Mare/ Alberobello 

Pela manhã seguiremos viagem em direção a Puglia, 
cercada de belas paisagens, praias e excelente 
culinária.   Durante nosso percurso visitaremos Trani, 
uma cidadezinha a beira mar que contagia pela beleza 
de seu porto e conjunto arquitetônico. Avistaremos o 
Castelo Svevo banhado pelas águas do Adriático e a 
catedral de San Nicola Pellegrino. Ainda passaremos 
pelo porto, Palazzo Caccetta e a Capela Ognissanti. 
Seguiremos viagem até Polignano a Mare, cidade natal 
de Domenico Modugno, criador da famosa canção 
"Volare". Seu centro histórico nos revela belos terraços 
que se abrem para o mar e monumentos como a igreja 
matriz e a Igreja de Santo Stefano. No final da tarde 
chegaremos aos arredores de Alberobello e 
acomodação no hotel. Café da manhã e jantar no 
hotel incluídos

7º Dia - 09/Jun: Alberobello / Locorotondo /
Alberobello   

Iniciaremos nossas visitas em Alberobello, a cidade dos 
"Trullos". São mais de 1.500 construções cilíndricas 
com tetos cônicos de pedras sobrepostas. Faremos 
uma caminhada pelas ruas dos bairros de Monti e Aia 
Piccola, visitaremos o Museu de Alberobello e a Igreja 
Trullo de Santo Antonio. Tempo livre. Após, 
seguiremos até Locorotondo, no alto de uma colina 
cercada por olivais, a cidade é um grande labirinto de 
ruelas de pedras e casas brancas com charmosos 
jardins. Veremos a Igreja Madonna Della Greca e a 
Igreja de São Jorge. Café da manhã e almoço 
incluídos. 

8º Dia -  10/Jun: Alberobello / Matera / Alberobello 

Na região da Basilicata visitaremos a curiosa cidade de 
Matera, a Capadócia Italiana. Construída a beira de um 
desfiladeiro, a cidade é dividida entre bairro alto, mais 
agitado e barroco e o bairro baixo, onde estão 
centenas de edificações escavadas nas rochas, refúgio 
para monges bizantinos no passado. A cidade já foi 
cenário de vários filmes como "A Paixão de Cristo", 
entre outros. Na Piazza San Pietro Caveoso está a 
Igreja de São Pedro e São Paulo. Nosso dia será todo 
dedicado a desvendar as belezas desta pequena 
cidade. Café da manhã incluído. 

ALBEROBELLO



OSTUNI

9º Dia - 11/Jun: Alberobello / Ostuni / Lecce 

Nossos próximos dias serão dedicados ao salto da 
bota, a região da bela Costa Salentina. Conheceremos 
Ostuni, a mais bela das "Cidades Brancas", onde 
veremos a Piazza Della Libertá, onde se encontra   a 
coluna de Santo Oronzo, a igreja de São Francisco de 
Assis e o prédio da prefeitura.   Visitaremos também o 
Museu Arqueológico onde está o esqueleto de uma 
mulher grávida com 25.000 anos de idade. Tempo livre 
para desfrutar de suas charmosas ruazinhas e típico 
comércio. Logo após, seguiremos até Lecce. Chegada 
e acomodação no hotel. 
Café da manhã e almoço incluídos. 

SALENTO

10º Dia - 12/Jun: Lecce / Otranto / Lecce 

Nosso tour a pé nos levará até a Piazza di Sant'Oronzo 
que abriga atrações como: aColuna que sustenta a 
escultura do santo que dá nome a praça; a Capela de 
São Marcos e parte de um anfiteatro romano. Próximo, 
está à imponente Basílica de Santa Crocce, o Palácio 
do Governo. Na Piazza Del Duomo estão a Catedral, a 
Torre do Sino, o Palácio Episcopal e o Museu de Arte 
Sacra.  Após, seguiremos em ônibus até Otranto, onde 
destaca-se o Castelo Aragonese, área onde teremos 
tempo livre para almoço. Caminharemos até a catedral 
que em seu interior possui um piso em mosaico que 
tem como tema a árvore da vida. Numa das capelas 
estão os ossos dos Mártires de Otranto, assassinados 
por se recusaram a negar o cristianismo na época da 
invasão otomana. Tempo livre para fotos e retorno à 
Lecce. Café da manhã incluído.



PLITVICE,    CROÁCIA

ROMA

11º Dia - 13/Jun: Lecce / Leuca / Costa Salentina / 
Lecce 
   
Nosso dia começará visitando Leuca, onde se 
encontram o Mar Jônico e o Adriático. Faremos um 
passeio de barco, para apreciar  as espetaculares e 
dezenas de grutas esculpidas pelo mar.  
Após, seguiremos até o mirante onde está a Basílica 
Santuário de Santa Maria de Finibus Terrae, onde é 
possível apreciar toda cidade.  
Seguiremos viajando pela via litorânea e tendo a 
oportunidade de apreciar o mar de tonalidade de 
um azul profundo. Passaremos por Ciolo, Marina di 
Andrano, Castro, a região da Grotta Zinzulusa e 
Santa Cesarea Terme.  
Café da manhã e almoço incluídos. 

12º Dia - 14/Jun: Lecce / Brindisi / Roma 
   
Pela manhã, traslado de curta distância até Brindisi 
para embarque em voo com destino a Roma.  
Chegada e traslado ao hotel. Fim de tarde e noite 
livres.  
Café da manhã incluído.

Voo Café da manhã Almoço ou Jantar

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem

13º Dia - 15/Jun: Roma 
   

Faremos um passeio de dia completo em Roma. 
Iniciaremos nosso tour pela Roma Imperial onde 
avistaremos o famoso Coliseu e o Arco de Tito, o Teatro 
de Marcello, a Piazza Del Campidoglio, cercada por 
palácios, fontes e de onde se tem a mais bela vista do 
Fórum Romano e seus monumentos. Passaremos ainda 
pela Villa Borghese, com seus belos jardins. Margeando 
o rio Tibre, teremos uma vista panorâmica do Castelo 
de Santo Ângelo. No centro passaremos pela Piazza 
Navona, onde estão: a Fontana dei Quattro Fiume, a 
Fontana Del Moro, a Fontana Del Nettuno e ainda a 
igreja de Sant'Agnese e o Palácio Pamphili. Veremos 
ainda a bela Piazza Della Rotonda com o Pantheon. 
Café da manhã e almoço incluídos. 

14º Dia - 16/Jun: Roma / São Paulo 
   
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo. 

15º Dia - 17/Jun: São Paulo 
   
Chegada à São Paulo e fim dos nossos serviços.



Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

18 anos 

Primordial Operadora e Turismo

*Vistos Necessários: Brasileiros estão isentos.

Passagem aérea em classe econômica, voando Alitalia. 

Acompanhamento de um guia brasileiro (operacional) desde o Brasil. 

Guias locais em espanhol ou português durante as visitas locais  

(conforme disponibilidade). 

Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café  

da manhã buffet. 

07 refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas), 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar condicionado. 

Seguro viagem Internacional 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (01  mala por pessoa) 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Serviços Incluídos

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Vietri Sul Mare  

Alberobello 

Lecce 

Roma

Lloyd´s Baia Hotel 4* 

Grand Hotel Olimpo 4* 

Hotel Patria Palace 4*S 

Grand hotel Dei Borgia 4*S

Forma de Pagamento: 
Cartão de Crédito Visa ou Mastercard. 

PROMOÇÃO PARA RESERVAS ANTECIPADAS: 
10X SEM JUROS VIA CARTÃO DE CRÉDITO VISA OU 

MASTERCARD EM REAIS

Preço por pessoa em apartamento  Duplo ou Triplo: 
EUROS 5.198,00 

Suplemento em Apto. Single: 
EUROS 1.250,00 

Taxas de Embarque: 
EUROS 165,00
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