
NÁPOLES, POMPEIA e VESÚVIO

1º DIA - LISBOA (AVIÃO) - ROMA - NÁPOLES 
Às 08h30, comparência no aeroporto da Portela para embarque às 10h35 em voo direto Ryanair com 

destino a Roma. Chegada pelas 14h30 e transfer em autocarro privativo para Nápoles. Chegada e 

apresentação da cidade: visita interior ao magnífico Museu Arqueológico de Nápoles. Jantar e aloja-

mento em Hotel 3*.

2ºDIA – NÁPOLES - POMPEIA - VESÚVIO - NÁPOLES
Após o peq. almoço, visita com guia local às ruínas da antiga Pompeia, povoação situada no sopé 

do monte Vesúvio e completamente destruída na erupção de 79 d.C. Trata-se de um dos sítios ar-

queológicos mais visitados da Europa, cujas escavações ocupam cerca de 44 hectares, permitindo 

uma visão detalhada da vida de uma cidade romana. De tarde, visita ao Parque Nacional do Vesúvio. 

Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – NÁPOLES - ROMA
Após pequeno-almoço, continuação das visitas a Nápoles. A meio da tarde, partida em autocarro 

privativo com destino a Roma. Jantar e alojamento em hotel 3*, situado no centro da cidade.

4º DIA – ROMA – ( AVIÃO) – LISBOA 
Após o pequeno-almoço, visita à Piazza Navona, Panteão, Fontana dei Trevi, Praça de Espanha e es-

cadaria da Trinitá dei Monti, entre outros. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto e embarque às 

13h005 em voo direto Ryanair com destino a Lisboa. Chegada prevista pelas 15h10. 

     Fim da viagem e dos nossos serviços.

Proposta de 11 de outubro de 2022 

 

INCLUI: 
- Passagem aérea em classe económica Lisboa / 
Roma / Lisboa em voos Ryanair;
- 1 item de bagagem até 10kg na cabine + 1 mochila;
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
- Autocarro privativo para transferes entre Aeroporto 
/ Hotel / Aeroporto, Nápoles / Roma no 3º dia e 
visitas do 2º dia ;
-Alojamento e pequeno-almoço em hotéis 3*, em 
quartos múltiplos e alguns duplos; 
- Meia Pensão (3 jantares ); 
- Entrada no Museu Arqueológico Nápoles, ruínas de 
Pompeia e Parque Nacional do Vesúvio;
- Guia local para visitas do 2º dia; 
- Taxa turística em Roma e Nápoles; 
- Transportes públicos em Nápoles ( 1º e 3º dias ) e 
Roma (4º dia ); 
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
- Seguro Multiviagens Libery ( com coberturas 
covid-19 ).

EXCLUI: 
- Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens;
- Bebidas às refeições (exceto água); 
- Opcionais, extras de caráter particular; 
- Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTA: A reserva das visitas está sujeita à disponibilidade dos 

monumentos/atrações. Qualquer alteração, será efetuada sem 

descaracterizar o programa da viagem.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cartão de Cidadão 

ou Passaporte válidos; autorização de saída de menores; Cartão 

Europeu de saúde e eventuais vistos para participantes não 

portugueses.

E S C O L A S

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 
Programa preliminar sujeito a concretização em função do número de adesões

PREÇO POR PESSOA

Mínimo de 50 participantes  

Mínimo de 45 participantes

Mínimo de 40 participantes

575 €

585 €

595 €

25 a 28 de março de 2023

Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070
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