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Roma e Sul de Itália 

21 MAIO (1º dia) – Porto ou Lisboa – Roma

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida para formalidade
de embarque. Partida em hora a combinar em voo Lisboa / Roma (os
passageiros do Porto farão Porto/Lisboa/Roma). Formalidades de desembarque
e transporte privativo ao Hotel Best Western President 4* (ou similar) em
Roma. Jantar e alojamento no hotel.

22 MAIO (2º dia) – Roma

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Museu do Vaticano e Capela
Sistina. Almoço. Na parte da tarde dar-se-á início à visita panorâmica de
Roma onde se destaca o monumental Coliseu, o maior anfiteatro construído
durante o Império Romano, as ruínas do Fórum Romano e do Palatino, o
Arco de Constantino, o imponente monumento a Vittorio Emanuele II, situado
na praça de Veneza, e ainda a famosa Fontana di Trevi (visitas exteriores). O
passeio continua pela Piazza Navona e pelo Castelo Sant´Angelo, fortaleza
situada nas margens do rio Tibre. Tempo livre. Regresso ao Hotel. Jantar e
alojamento.

23 MAIO (3º dia) – Roma

Pequeno-almoço no hotel. Almoço. Dia inteiramente livre para atividades de
caráter pessoal.

Possibilidade de efetuar uma visita opcional a divulgar posteriormente.

Em horário a informar localmente, encontro no lobby do hotel para saída a uma
Noite Romana com jantar típico.

24 MAIO (4º dia) – Nápoles – Pompeia – Sorrento

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a sul até à bela cidade de
Nápoles, capital da região da Campânia que reúne uma encantadora fusão
entre as tradições do mar e da terra. Destaque para o movimentado centro
histórico, Património Mundial da Unesco, a Catedral de Santa Maria
Assunta, que alberga o mais antigo batistério do Ocidente, a Universidade, o
Palácio Real, que data do séc. XVIII e o Castel Nuovo, antiga fortaleza e
residência Real. Almoço. O passeio prossegue até Pompeia antiga cidade do
Império Romano, destruída pela erupção do Vulcão Vesúvio no ano 79 d.C.
Visita ao Parque Arqueológico, património mundial da Unesco, um
verdadeiro museu a céu aberto e um ex-libris da Itália. Aqui, e depois de cerca
de 1600 anos oculta, terá a oportunidade de observar grande parte da cidade
antiga que ficou preservada pela ação da grande camada de cinzas aquando da
erupção. Continuação da viagem até Sorrento. Jantar e alojamento no

Hotel Villa Serena 4* (ou similar).

21 a 27 de maio de 2022

Programa 
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Inscrições Inscrições abertas até 20 de março de 2022.
A 21 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições
forem consideradas.

Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do
Clube (mínimo de 20 pessoas).

21 a 27 de maio de 2022

25 MAIO (5º dia) – Sorrento - Capri – Sorrento

Pequeno-almoço no hotel. Transfer para o Porto de Sorrento para embarque
em ferry até à encantadora Ilha de Capri. Chegada e subida no emblemático
teleférico. Destaque para o jardim de Augustus, local com uma vista soberba
sobre os Faragloni de Capri, imponentes ilhéus que se erguem do mar.
Regresso à marina de Capri para tempo livre. Mais tarde, a visita seguirá até à
Gruta Azul, um dos símbolos da iha, uma caverna formada naturalmente
entre a rocha e o mar, que, recebendo a luz do sol através da sua janela
natural, ganha tons de azul que ilumina todo o espaço. Regresso a Sorrento.
Jantar e alojamento no hotel.

26 MAIO (6º dia) – Sorrento – Positano – Praiano – Amalfi - Salerno –
Sorrento

Pequeno-almoço no hotel. Passeio de dia completo pela Costa Amalfitana.
Início da visita em Positano para conhecer a igreja Santa Maria Assunta.
Aqui, poderá provar o famoso Limoncello. Continuação da viagem até Praiano,
antiga residência de Verão dos Doges italianos. Visita pela Torre a Merea e
Igreja de São Lucas Evangelista. A visita segue até Amalfi, cidade icónica e
de uma beleza ímpar, que foi outrora um local dominante das trocas comerciais
entre o império Bizantino e o Egipto. Almoço. Entrada na Catedral d’Amalfi,
coração da cidade que data do século IX e que alberga os restos mortais de
Santo André, um dos primeiros discípulos de Jesus. Viagem até Salerno,
antigo ducado do séc. XI. A visita segue até à Catedral situada na famosa Via
dei Mercanti. Tempo ainda para um passeio pela avenida Vittorio Emanuelle
e pela Lungomare. Regresso a Sorrento. Jantar e alojamento no hotel.

27 MAIO (7º dia) – Sorrento – Roma – Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Em horário localmente a determinar saída em
direção ao aeroporto de Roma. Assistência às formalidades de embarque para
partida em voo com destino a Lisboa e Porto. FIM DA VIAGEM.

Programa 

Roma e Sul de Itália 
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Custos

Pagamento 

▪ O pagamento será efetuado diretamente à Agência Personal Travel, por
débito direto ou transferência bancária para o seguinte IBAN:
PT50 0050 0007 0000 0032 8965 4132 3 | SWIFT/BIC: BESCPTPL

▪ A documentação necessária ao pagamento será processada após confirmação
da inscrição.

▪ Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um
custo mínimo de 50,00€ a título de Taxa de Reserva, eventualmente
acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador, caso não se
consiga substituição em tempo útil.

❖ Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar:
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Importante

❖ Qualquer alteração que o Associado pretenda efetuar, deverá comunicar 
e articular diretamente com a Agência Personal Travel, Maria João 
Ortigão, telef: 917 369 810, email: mariajoao@personaltravel.pt

✓ Preços para Sócios Efetivos e Auxiliares:

Quarto Duplo (por pessoa): 1.495,00€; Suplemento Single: 250€.

✓ Preços para outros Convidados:

Quarto Duplo (por pessoa): 1.545,00€; Suplemento Single: 250€.

Eduardo Silva, telef: +351 965 847 636 Email: eduardomartsilva@gmail.com
Fernando Castro, telef: +351 961 484 021 Email: fmario47@gmail.com
Fernando Miranda, telef: +351 914 898 533 Email: fercomira@gmail.com

❖ Cancelamento do programa após confirmação da inscrição:

• Até 25 de março – penalização de 50€ por pessoa a título de Taxa de
Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo
Operador, caso não se consiga substituição em tempo útil.

• De 25 de março a 15 de abril – penalização de 50% do valor total do
programa.

• De 15 de abril em diante – penalização de 100% do valor total do
programa.

• Caso haja algum cancelamento isolado por motivos de doença ou força maior,
analisar-se-á cada caso, no intuito de tentar ao máximo reduzir as despesas
de cancelamento.

21 a 27 de maio de 2022

▪ Pagamento para novas inscrições: em 4 prestações, no valor de 370€ em 25 
de março, 15 de março e 22 de abril e no valor de 375€ a 15 de maio de 2022.

Roma e Sul de Itália 
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Condições

Os preços não incluem:

FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer durante esta 
viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que 
possam pôr em risco a sua segurança).
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Os preços incluem:

➢ Passagem aérea Porto ou Lisboa / Roma e regresso, com mala de porão para 
cada pessoa;

➢ Transfer aeroporto ao hotel e vice-versa;

➢ 6 noites de estadia em hotéis de 4* (4 almoços e um dos jantares é um 
Jantar típico romano);

➢ Dia inteiro de visita à cidade de Roma;

➢ Entrada no Museu do Vaticano e Capela Sistina;

➢ Dia inteiro de visita a Nápoles e Pompeia (com almoço);

➢ Entrada em Pompeia;

➢ Dia inteiro de visita à Costa Amalfitana (Positano, Amalfi) com almoço;

➢ Dia inteiro de excursão a Capri;

➢ Guias locais acompanhantes;

➢ Seguro de viagem e seguro de proteção Covid-19 – Conforme as normas em 
vigor à data da viagem na partida e no destino;

➢ Taxas de aeroporto.

➢ Bebidas às refeições;

➢ Gratificações a guias e motoristas;

➢ Serviços Extra de caráter pessoal.

21 a 27 de maio de 2022

Covid19/ Conforme as normais oficiais à data:
- É necessário a apresentação do Certificado de vacinação;  
- Serão salvaguardadas as condições de higienização e distanciamento conforme normas DGS. 

Roma e Sul de Itália 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000043076

