
 

                                                     

 

 

FOLHA INFORMATIVA Nº 3                                                       de 27/12/ 2021. 
                               
Visto por:............................................................................................................................................................... 

 

ITÁLIA – COSTA AMALFITANA E ILHA DE CAPRI 
 

4 a 11 de Junho de 2022 (sábado a sábado) 

UMA VIAGEM APAIXONANTE COM PENSÃO COMPLETA 

8 dias / 21 refeições / Visitas seleccionadas 
 

  
 

 

 

 

     A Casa do Pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra vem convidá-lo (a) para uma viagem 

inesquecível ao Sul de Itália, onde, na esplêndida Costa Amalfitana, encontramos paisagens 

deslumbrantes e encostas coloridas que seduzem viajantes de todo o mundo. Locais historicamente 

ricos, como Nápoles, as ruínas de Herculano ou as construções pré-históricas designadas como 

Trulli, em Alberobello, catedrais, mosteiros e palácios majestosos em locais ímpares, assim como a 

famosa Ilha de Capri, fazem também parte da nossa maravilhosa viagem.  
 

PROGRAMA 

1º dia – 4 de Junho (sábado) – Coimbra – Lisboa (avião) – Nápoles / Herculano / Nápoles 

Às 3.35 horas, partida de Coimbra (Praça da República) rumo ao aeroporto de Lisboa para embarque às 

8,25 horas, em voo regular da TAP com destino a Nápoles. Chegada às 12,30. Saída em direcção a 

Herculano, cidade que desapareceu em 79 d.c., quando a erupção do Vesúvio a cobriu sob um mar de lava e 

cinza. As escavações iniciadas no século XVIII, revelaram casas romanas construídas num plano rectangular 

(a mais conhecida é a Villa dei Papiri. Regresso a Nápoles. Alojamento no Royal Hotel Continental 4* ou 

similar. 
 

2º dia – 5 de Junho (domingo) – Nápoles (Ferry) – Ilha de Capri (Ferry) - Nápoles 

Transfer ao porto de Nápoles para embarque em ferry com destino à Ilha de Capri. Chegada e início da 

excursão à antiga residência de imperadores e local de exilio, transformado em centro turístico no séc. XIX. 

Regresso, de ferry, a Nápoles. Alojamento.  
 

3º dia – 6 de Junho (2ª feira) – Nápoles – Costa Amalfitana - Salerno 

Partida para a Costa Amalfitana, Património da Humanidade pela UNESCO, com passagem por Sorrento. 

Continuação por Amalfi que, há um milénio, era um dos portos mais importantes da Europa. Chegada a 

Salerno. Alojamento no Novotel Salerno Est Arechi 4* ou similar. 



 

                                                     

 

4º dia – 7 de Junho (3ª feira) – Salerno – Matera - Bari 

Visita à cidade com a mais antiga universidade de medicina do mundo e, actualmente, um dos portos mais 

movimentados do sul de Itália. Saída para Matera, situada no cume de uma ravina, onde podemos destacar a 

Catedral do século XIII. A cidade é conhecida pelos seus “Sassi”, Património da Humanidade pela Unesco. 

Estas construções são centros habitacionais em grutas, constituídos por residências, pátios, armazéns e locais 

de culto. Continuação para Bari. Alojamento no Hotel Oriente 4* ou similar. 

5º dia – 8 de Junho (4ª feira) –  Bari – Alberobello - Brindisi 

Visita à cidade de Bari, capital da Puglia e uma das mais prósperas do sul de Itália. Destaque para a catedral, 

Basílica de São Nicolau e Castelo. Saída para Alberobello, Património da Humanidade pela Unesco e 

capital das Trulli, tipologia arquitectónica pré-histórica, construída com rocha calcária, branqueada com cal e 

com cobertura cónica. Continuação para Brindisi. Breve visita panorâmica com destaque para o porto e a 

coluna que marca o fim da Via Appia – Trajana. Alojamento no Hotel Palazzo Virgilio 4* ou similar.  
 

6º dia – 9 de Junho (5ª feira) – Brindisi – Lecce – Ostuni - Brindisi 

Saída para Lecce, considerada a Florença do Sul, devido à sua riqueza monumental, patente nos palácios e 

igrejas. Entre as suas muitas atracções destacam-se o Palácio Vescovile, a Catedral, e a Igreja de Santa 

Croce. Continuação para Ostuni, cidade muralhada situada no topo de uma colina e conhecida como a 

“cidade branca”. Visita, com destaque para a Catedral do Séc XV com a sua esplêndida rosácea e para a 

Porta Nova. Regresso a Brindisi. Alojamento. 
 

7º dia – 10 de Junho (6ª feira) – Brindisi – Trani - Caserta 

Saída para Trani, considerada uma das joias da região e famosa pela sua Catedral dedicada a São Nicolau 

Peregrino, debruçada sobre o mar. Destaque ainda para o castelo, com uma muralha que se estende até ao 

mar. Partida para Caserta. Alojamento no Hotel Royal Caserta 4* ou similar. 

8º dia – 11 de Junho (sábado) – Caserta – Cassino – Aeroporto de Roma (avião) – Lisboa – 

Coimbra  

Visita ao Palácio Real, comparável ao Palácio de Versalhes pela grandiosidade e sumptuosidade dos seus 

aposentos, salões e jardins. È o maior palácio barroco de Itália, declarado Património da Humanidade pela 

UNESCO. Prosseguimento para Cassino, visita à Abadia de Montecassino, berço da ordem Beneditina. 

Mandada construir em 529 por São Bento, era, no séc. XI, um dos mais ricos mosteiros da Europa. Palco de 

uma das mais sangrentas batalhas durante a II Guerra Mundial, junto da abadia encontram-se os cemitérios 

militares que evocam a morte de 30000 soldados. Continuação para o aeroporto de Fiumicino (Roma) para 

embarque, às 20,15h., em voo regular da TAP com destino a Lisboa. Chegada pelas 22,25h. Regresso a 

Coimbra de autocarro (chegada cerca das 2,30 horas do dia 12 (domingo). 
 

 

PREÇO por pessoa em quarto duplo: 1695 €uros 
Em quarto individual: 1947 €uros 

 

 

Condições de pagamento: no acto de reserva, 800 €uros; o restante até 27/4/2022.  

 

Nota: Os preços foram estabelecidos em função dos valores previsíveis para 2022, podendo ser 

revistos em caso de variações significativas do custo do carburante ou das taxas nos aeroportos ou do 

número de participantes. 

 

O preço inclui: autocarro Coimbra / aeroporto de Lisboa / Coimbra; assistência nas formalidades de 

embarque; passagem aérea em classe económica Lisboa / Nápoles e Roma / Lisboa em voo regular 

TAP, com direito a uma peça de bagagem até 23 kg e respectivas taxas de aeroporto, segurança e 

combustível; circuito em autocarro de turismo; alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados 



 

                                                     

 

ou similares; pensão completa desde o jantar do 1º dia ao almoço do último; acompanhamento por 

guia português durante todo o circuito; guias locais falando Português ou Espanhol durante as visitas a 

Herculano, Bari, Lecce e Caserta; entrada nas ruínas de Herculano, Palácio Real de Caserta e Abadia 

de Montecassino; taxas hoteleiras, serviços e IVA; seguro multiviagens (assistência, cancelamento, 

interrupção e coberturas complentares Covid-19).  

 

Exclui: Bebidas às refeições e tudo o que não estiver mencionado como incluído. 

 

Documentação necessária: bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte (validade mínima 

até 12/12/2022). 

 
 

As inscrições estão já abertas, devendo ser feitas na Sede da Casa do Pessoal do Centro Hospitalar de 

Coimbra (Hospital dos Covões), pessoalmente, por telefone (239814425 e 933463244) ou para o e-

mail: casadopessoal.chc@gmail.com, ou na Maternidade Bissaya Barreto (Enfº Amílcar Vale - 

912378939). 

 

O pagamento poderá ser feito presencialmente na Sede da Casa do Pessoal (qualquer dia útil das 14,30 

às 21 horas) ou para o NIB da mesma: 003507400001 283543078 ou na Maternidade Bissaya Barreto 

(Enfº Amílcar). 

Coordenação: Dr. Amaral – 968172418 

 

N.B.: - 1 - Têm prioridade na inscrição para esta viagem as pessoas que já estavam inscritas para outra 

similar marcada para Junho de 2020 (cancelada), devendo essas pessoas fazer a sua inscrição para esta 

até ao próximo dia 14/1/2022. A partir de 15/1/2022, serão chamadas aquelas que se encontravam em 

lista de espera para a viagem atrás referida. Se ainda houver vagas, serão as mesmas atribuídas, por 

ordem de inscrição, aos que agora se inscreverem. 

 

            2 – O cumprimento do programa da viagem está sujeito a eventuais regras e condicionamentos 

por causa da Covid-19; serão respeitadas as regras em vigor em cada local a visitar (poderá ser 

obrigatória a apresentação de um teste PCR (ou outro) negativo. 

 

 


