GRUPO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA

Viagem ao Sul de Itália de 23 de Maio a 01 Junho de 2018
Visitando: Caserta, Napoles, Matera, Martina Franca, Castellana, Alberobelo,
Locorotondo, Lecce, Otranto, Ostuni, Polignano a Mare, Bari, Trani, Castel del Monte e
Foggia
Itinerário

10 Dias

22/05 – FUNCHAL / LISBOA
Pelas 08h00 comparência no Aeroporto da Madeira. Formalidades de embarque e partida em avião com
destino a Lisboa.
23/05 – LISBOA / ROMA / CASERTA / NAPOLES
Comparência no Aeroporto de Lisboa às 07h00. Formalidades de embarque e partida em avião com
destino a Roma. Chegada ao Aeroporto de Fiumicino no voo TP 8332, pelas 12h45, assistência nas
formalidades de desembarque e saída em autocarro para a região de Câmpania, passando por Caserta,
onde poderemos apreciar o exterior do palácio real conhecido mundialmente por Reggia di Caserta, antiga
residência da família Bourbon de Nápoles, declarado Património da Humanidade pela UNESCO em 1997,
e considerado, em termos de volume, a maior residência real do mundo, com mais de 2 milhões de metros
cúbicos. Foi o rei de Nápoles que encomendou a construção do palácio sob a exigência de que fosse um
edifício grande e pomposo de modo a poder competir com o Palácio de Versailles. Continuação para
Nápoles, Nápoles, cidade que consegue ser ao mesmo tempo caótica e acolhedora, localizada a beira mar
do Tireno e dominada pelo vulcão do monte Vesúvio. O centro histórico de Nápoles faz parte do
Património Mundial com o Duomo dedicado a San Gennaro, o Castel Nuovo (uma fortaleza do séc XIII
com o seu arco triunfal), o palácio real e a sua imponente fachada, entre outros locais que fazem desta
cidade uma cidade inebriante, diferente de todas as outras cidades de Itália. Jantar e alojamento em hotel.
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24/05 – NAPOLES / MATERA / MARTINA FRANCA
Após o pequeno-almoço, partida para Matera,
localizada praticamente na divisa entre a Puglia e a
Basilicata, uma das cidades mais fascinantes da Itália.
Visita de meio dia com guia local, apreciando locais
como a Praça Vittoria Vaneto, o coração pulsante da
cidade de onde se pode avistar os bairros antigos de
Sasso Barisano e Sasso Caveoso, o Palácio
Lanfranchi (exterior), a maior expressão da arquitetura
barroca em Matera que hoje é sede do Museu
Nacional de Arte Medieval e Moderna da Basilicata, a
belvedere Murgia Timone, e a Piazza del Sibile. Visita
da Catedral de Matera, da Casa Gruta, e da Palombaro Lungo, uma enorme cisterna escavada na
Piazza Vittorio Veneto, utilizada nas primeiras décadas do século passado para a coleta de água. Seguese também a visita ao Museu Arqueológico Nazionale “Domenico Ridola”. Regresso a Martina Franca
para jantar e alojamento.
25/05 – MARTINA FRANCA / CASTELLANA / ALBEROBELLO / MARTINA FRANCA
Pequeno-almoço no hotel e partida para o Valle Itria até Castellana, para visita das Grutas de Castellana,
descobertas em 1938. São um complexo de cavidades subterrâneas de origem cársica com cerca de 90
milhões de anos, e com incríveis formações de cristais de diferentes tamanhos, formas e cores. De tarde,
continuação para Alberobello e tempo livre para almoço. Visita de meio dia com guia local, a uma das
mais belas cidades desta região, classificada como Património da Humanidade, capital dos “trulli”,
tipologia arquitectónica pré-histórica construída com rocha calcária, branqueada com cal e de cobertura
cónica, que teremos oportunidade de conhecer. Passeio a pé pelas ruas típicas onde se encontra a Igreja
de Santo António, o Trulli Siamês (exterior), ligados pelo teto, que se encontram na Via Monte Nero com
Via Monte Pasubio, a Piazza del Populo e a Basílica dos Santos Medicis Cosme e Damião. Regresso a
Martina Franca para jantar e alojamento no hotel.
.
26/05 – MARTINA FRANCA / LOCOROTONDO / MARTINA FRANCA / LECCE
Pequeno-almoço no hotel e saída rumo a Locorotondo, considerada uma das vilas mais belas de Itália. O
seu centro histórico é constituído por casas brancas dispersas em círculos. Uma zona de famosas vinhas.
Visita panorâmica do centro histórico, com destaque para a Torre do Relógio (exterior), o Palácio Morelli
(exterior), a Igreja Santa Maria Grega e Igreja de São Jorge. Regresso a Martina Franca, caracterizada
pelas suas torres. O seu centro histórico pode ser visitado através de quatro Portas: S. Estevão, S.
Nicolau, Santa Maria e S. Pedro. Visita de meio dia com guia local, da cidade velha com destaque para
a Plaza del Plebiscito, a Basílica de São Martinho, a Igreja del Carmine e o Palácio Ducal. Continuação
para Lecce para jantar e alojamento no hotel.
27/05 – LECCE
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de meio dia com guia local, desta linda cidade conhecida
como a “Florença do Sul” e famosa pela sua arquitectura barroca os finais do séc. XVI e inicio do séc.
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XVII. Possibilidade de admirar a igreja de S. Oronzo (exterior), a Basílica de Santa Cruz e o Palácio
Celestini (exterior). Na Praça Sant’Oronzo encontra-se também o Anfiteatro Romano do séc. II a.C., que
albergou mais de 25 000 pessoas ainda que hoje se encontre parcialmente subterrâneo (actualmente
encontra-se encerrado), e a coluna de S. Oronzo com 29 metros de altura com a estátua do santo no topo.
Oportunidade de visitar um atelier de papel maché (visita a confirmar) e ainda, o Museu Episcopado e a
Catedral de Lecce. Almoço e resto da tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.
28/05 – LECCE / OTRANTO / LECCE
Pequeno-almoço no hotel e saída para Otranto, o “tacão” da bota italiana, um antigo porto pesqueiro e dos
últimos espaços bizantinos. Visita do Castelo Aragonês, com possibilidade de conhecer os subterrâneos
e ver a exposição. Depois, panorâmica da cidade velha, com visita da Catedral Santa Anunciata
(incluindo o presbitério e Capela dos Mártires) e da Igreja Bizantina de San Pedro com os seus famosos
vitrais. Almoço na “Masseria Medieval Torre Pinta”. Regresso a Lecce para jantar e alojamento no hotel.
29/05 – LECCE / OSTUNI / POLIGNANO A MARE / BARI
Pequeno-almoço no hotel e partida para Ostuni, jóia da arquitetura e conhecida como a “Cidade Branca”
devido às suas muralhas brancas e à sua arquitetura típica toda em branco. Esta cidade pode ser visitada
entrando pela Porta Nova, do séc XV ou pela Porta de S. Demétrio, do séc. XII, que se abrem ao longo da
muralha. Visita panorâmica da cidade, com destaque para a Igreja Santa Maria da Assunção, para a
Coluna Stº Oronzo na Piazza della Liberta e para o Museu del Civitta Predassiche della Murgia
Merionale. Almoço na “Masseria Brancati”. De tarde, continuação para a belíssima cidade de Polignano a
Mare, com as suas características medievais de uma cidade antiga, com casas construídas sobre falésias
calcárias, cavernas altas e profundas águas azuis do Mar Adriático. Chegada à pequena cidade velha
alcançada através da Porta Vecchia, e início da visita panorâmica na qual destacamos o centro histórico, a
Via Appia, a impressionante Ponte Romana (Lama Monachile), a estátua do Domenico Modugno, que
escreveu e cantou vários clássicos da música popular italiana, incluindo o enorme sucesso internacional,
Volare (originalmente intitulado Nel Blu Dipinto di Blu). Continuação para Bari, com um desvio junto à
Abadia de S. Vito Martire (exterior). Jantar e alojamento no hotel.
30/05 – BARI
Após pequeno-almoço no hotel, início da visita
de meio dia com guia local, da capital da
Puglia, uma cidade que conserva a essência do
seu passado medieval. Durante a visita
panorâmica destacamos o Teatro Petruzzeli
(exterior), o Palácio Fizzarotti (exterior), ou o
Palazzo di Governo (exterior). Oportunidade de
visitar a magnifica Basílica de San Nicola, do
séc. XI, situada no coração da cidade antiga (com visita do sitio arqueológico e da cripta no subsolo), a
Catedral de St. Sabinus, importantes exemplos do românico Apuliano, e a poucos passos, o Castelo de
estilo Normando-Suabio. Almoço livre e resto da tarde livre para actividades a gosto pessoal. Sugerimos
um passeio pelo animado porto de Bari. Jantar e alojamento no hotel.
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31/05 – BARI / TRANI / CASTEL DEL MONTE / FOGGIA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Trani, uma cidade que é um importante mercado vinícola com o seu
porto antigo, rodeado de casas também muito antigas. Visita de meio dia com guia local, com destaque
para o Mercado Iltico (mercado de peixe), para o Palacio Lambert (exterior), o Palacio Caccetta (exterior),
o Placio delle Arte Beltrani (exterior) e a Judiaria (exterior). Visita do Castelo Suevo de Trani, do Museu
diocesano e da Catedral de Trani, construída em honra de S. Nicolau
Peregrino durante os séc. Xi-XII. Almoço livre. De tarde, prossegue-se
até Castel del Monte para visita da fortaleza de planta octagonal,
classificada pela UNESCO como Património da Humanidade e que é,
sem dúvida, uma das construções mais interessantes do tempo do
Imperador Federico II no séc. XIII, uma mistura certa de elementos da
antiguidade clássica, o oriente islâmico e a Europa gótica dos Cisteres.
Continuação para Foggia para jantar e alojamento no hotel.
01/06 – FOGGIA / ROMA / LISBOA / FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar, transporte para Roma. Almoço livre em percurso. Chegada
ao aeroporto de Fiumicino e partida no voo TP843 às 20h15. Chegada a Lisboa e mudança de avião com
destino ao Funchal. Chegada pelas 00h50.
Fim dos nossos serviços
Preço por pessoa em quarto duplo
Mínimo de 35 pessoas……………………………………………………………………………….1.695€
Mínimo de 30 pessoas……………………………………………………………………………….1.790€
Mínimo de 25 pessoas……………………………………………………………………………….1.870€
Suplemento para quarto individual……………..…………………………………………………… 270€
O preço inclui:
- Passagem aérea Funchal-Lisboa com direito ao reembolso de residente.
- Passagem aérea Lisboa-Roma-Lisboa-Funchal na Tap tarifa corrida
- Circuito em autocarro de turismo para o percurso indicado no programa
- Guia acompanhante portuguesa desde Lisboa até Lisboa
- Estadia em Hoteis de 3 e 4 estrelas em regime de meia pensão
- 2 almoços dias 29 de maio e 30 de Maio.
- Visitas de ½ dia com guia local a falar espanhol em:
Matera, Alberobelo, Martina Franca, Lecce, Bari e Trani.
Entradas em:
- Sitio arqueológico da Basilia de S. Nicolau em Bari
- Castelo Stevo em Bari
- Castelo Suevo
- Museu Diocesano em Trani
- Castel del Monte
- Catedral de Matera
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- Gruta em Matera
- Palombaro Lungo
- Museu Arqueológico Nazionale “Domenico Ridola”
- Museu del Civetta em Ostuni
- Gruta Castellana
- Trulli em Alberobello
- Castelo Aragonês em Otranto
- Seguro de Viagem segundo nova diretiva europeia
- Taxas aeroportuárias e outras em vigor (08Fev-2018)
Não inclui:
- bebidas às refeições
- serviço de babageiros
- despesas pessoais ou outras não mencionadas no presente programa.
- taxas municipais de cidade.
Parte aérea
22 maio – Funchal-Lisboa
23 maio – Lisboa – Roma (Fiumicino)
01 junho – Roma (Fiumicino) – Lisboa
01 junho – Lisboa – Funchal

TP 1674 - 10h00 / 11h35
TP 832 - 08h50 / 12h45
TP 843 – 20h15 / 22h20
TP 1693 – 23h05 / 00h50

- é possivel o reembolso de residente no percurso Funchal-Lisboa (pois trata-se dum bilhete separado)
- bagagem de porão permitida: 1 mala por pessoa até 23Kg e 1 mala de mão até 8Kg + carteira pessoal.
- quem tiver cartão Tap Vitoria favor indicar para inserirmos nas reservas e ganharem milhas.
Serviço facultativo de transfer:
- Funchal / Aeroporto da Madeira / Funchal …….... € 15,00 (mínimo 4 pessoas)
- Funchal / Aeroporto da Madeira / Funchal……….. € 30,00 (mínimo 2 pessoas)
Documentação necessária para cidadãos portugueses:
- Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão válido por mais de 6 meses além da data de regresso da
viagem.
- Cartão europeu de Saúde (aconselhável, trata-se na Seg Social ou Internet e é gratuito)
- Menores de 18 anos a viajar sem os pais, necessitam autorização dos pais para saírem do País.
Inscrições:
Inscrições até 28 de Fevereiro devido a compromissos com a companhia aérea.
Na inscrição – 250€ por pessoa
Até 30 Março – 950€ por pessoa
Restante pagamento até 23 Abril 2018.
Cancelamento antecipado da viagem por motivos de força maior devidamente justificados, temos de
accionar o seguro.
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