
                                                                                                         

 
PACOTE – ITALIA - PUGLIA 

 
Período da viagem: Saídas de Junho a Setembro 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

• 03 Noites em Bari em hotel 4*( 2 na chegada e 1 na saída), com café da 
manhã; 

• 02 Noites em Lecce em hotel de 4*, com café da manhã; 
• 01 Jantar em Bari (bebidas não incluídas); 

• 02 Degustações de produtos típicos; 
• 01 Almoço light na zona da Manduria com degustação de vinhos; 

• 01 Entrada no museu do vinho na Manduria ▪ 
•  90 Minutos de passeio de barco em Santa Maria di Leuca  

• ▪ Guia local em Bari, Lecce, Matera durante 2 horas em língua espanhola; 
• Ônibus de luxo durante o percurso terrestre; 
• Tour leader em língua inglesa e espanhola; 

• 01 É permitido levar max. Uma mala por pessoa; 
 

ITINERARIO DIA A DIA  
 

DIA 01 – BARI. Chegada no hotel em Bari (O check in começa as 14:00), em horário 
combinado encontro com o nosso guia. Na tarde começaremos a descobrir Bari com um 
passeio fascinante pela cidade velha que inclui a Basílica de São Nicolau e da bela 
Catedral de San Sabino que são um dos maiores exemplos de arquitetura românica na 
Apulia. Você também pode visitar o famoso castelo Normanno (exterior), a antiga 
fortaleza do século XII. O Castelo foi construído por “Ruggero II Il Normanno” e após a 
sua destruição parcial foi reconstruído por Frederico II de Suécia. Este castelo é um dos 
símbolos de Bari e é uma imponente fortaleza que domina o mar de forma 
impressionante. Continuão até Praça Mercantile com a sua coluna de mármore branco 



                                                                                                         

 
com um leão de pedra, onde se costumava amarrar os devedores insolventes. Regresso 
ao hotel e jantar. Hospedagem. 
DIA 02 - BARI – ALBEROBELLO – POLIGNANO A MARE – BARI. Café da manhã 
no hotel e saída para Alberobello, a capital do Trullo. Faremos uma passeio a pé para 
conhecer esta pitoresca aldeia. O passeio começa com uma bela vista do terraço do 
Belvedere, onde será apresentada a interessante história deste lugar declarado 
Património Mundial pela Unesco. Continue a sua visita onde você pode admirar as 
casas típicas com a sua arquitectura única. Caminhando entre os "Trulli" e os pequenos 
becos, você chegará à Igreja de San Antonio na forma de trullo. No final da excursão 
continuação até Polignano a Mare (cidade onde nasceu Domenico Modugno), uma 
pequena aldeia escondida em altas falésias, com um panorama impressionante na costa 
de Puglia: as inúmeras varandas oferecem uma vista espetacular sobre grutas naturais 
rodeadas por águas cristalinas. Desfrute do "café especial" preparado por um renomado 
chef de pastelaria, caso contrário você não poderia dizer que você foi para Polignano! 
Regresso a Bari, hospedagem. 
 
DIA 03 - BARI – OSTUNI – LECCE. Café da manhã no hotel, saída para Ostuni 
chamada a "cidade branca", Ostuni é uma das cidades mais impressionantes Itália do 
sul, famosa pelo aspecto deslumbrante das suas casas brancas. É um verdadeiro 
exemplo da arquitetura mediterrânea. A cidade de Ostuni foi construída em uma série de 
níveis, escadas, pequenas estradas, becos, arcos. De qualquer lugar da cidade é possível 
apreciar o azul do mar ou o verde ao seu redor. Após a visita faremos uma degustação 
especial de azeite extravirgem, produtos locais. À noite, chegada em Lecce. Check in e 
hospedagem no Hotel.  
 
DIA 04 - LECCE – OTRANTO – LEUCA – LECCE. Café da manhã no hotel e saída 
para Otranto, esta cidade foi o ponto de encontro de diferentes populações, como os 
gregos, romanos, normandos e espanhóis e ainda foi ponto de intercâmbio econômico e 
cultural, é a cidade mais oriental da Itália. Faremos um passeio pela cidade passando 
pela Catedral Normanna, o maior edifício românico da Apúlia. Admire o piso de 
mosaico, constituído por milhares de peças de pedra que descrevem cenas do antigo 
testamento e figuras de lendas bretãs. Continuação até chegar à Igreja de São Pedro e ao 
Castelo Aragonês. Desfrute da vista panorâmica do mar, se o tempo for bom se pode 
admirar o mar Adriático, a Grécia e Albânia. Continuação até Santa Maria di Leuca, que 
está localizada na ponta sul da Península de Salento em uma baía de beleza 
deslumbrante. A lenda de Eneas, o pai fundador do povo romano, diz que foi nesta área 
onde ele pisou a terra. E diz-se que são Pedro iniciou o seu trabalho missionário na 
Itália a partir daqui. De acordo com as condições climáticas, vamos fazer um passeio de 
barco, pois é a única maneira de ver as fascinantes cavernas e outras formações 
geológicas da costa, também vamos desfrutar de um bom banho. Regresso a Lecce e 
visita guiada a estas jóias da Puglia. Da porta Napoli até a Praça Duomo (Catedral, 
campanário, seminário Episcopal), continuaremos caminhando até a Igreja de Santa 
Irene, a Praça de Sant'Oronzo, onde se podem ver as ruínas do anfiteatro romano e a 
Igreja de São Marcos. Caminhando pelas ruas da cidade velha, visitaremos a Igreja de 
Santa Chiara e o teatro romano, outros detalhes importantes da história de Lecce. O 
passeio termina na Basílica de Santa Croce, uma jóia do barroco de Lecce e do convento 
Celestino. Passaremos a noite em Lecce. 
 
DIA 05 - LECCE – MANDURIA – MATERA – BARI Café da manhã no hotel , check-
out e saída para a zona da Manduria para visitar o Museo della Civiltà do vinho de 



                                                                                                         

 
Manduria, um museu criado pela vontade de privados, grupos e associações para 
preservar coleções, objetos e testemunhos de uma cultura local. O Museu está 
localizado dentro da vinícola "produttori Vini Manduria" e representa a essência do 
vinho e outros produtos locais que serão mostrados e explicados através de uma 
degustação de vinhos e comida local. Um sommelier irá guiá-lo em uma degustação de 
5 vinhos acompanhados de produtos locais. Após este delicioso almoço light, vamos 
prosseguir para Matera para admirar os famosos Sassi, antigas moradias dentro das 
cavernas que ainda estão em uso e que foram declarados Património Mundial pela 
UNESCO. Esta região tem sido habitada desde do Paleolítico. O passeio leva-o do até a 
parte medieval da cidade que está rodeada por altos bastiões e edifícios aristocráticos, 
para o Sasso Caveoso, outra igreja de pedra dedicada ao apóstolo Pedro. Pare na casa 
Grotta, onde encontrará um pequeno museu dedicado à população agrícola da região de 
Matera. No final da visita, vamos continuação até Bari e hospedagem. 
 
DIA 06 – BARI - Café da manhã, fim dos nossos serviços. 

 
DATAS DE SAIDA: 

    
JUNHO: 09 /  SETEMBRO: 08 15 E 22 /  OUTUBRO: 10 

 
 

VALORES POR PESSOA 
 

 

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

- 30% de entrada + 6 x sem juros nos cartões Visa e Máster 

 IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 
 
*** a taxa turística local de hospedagem, por quarto e noite: / 4* = 3 € / 5* = 4 €. Pagamento 
direto pelos clientes nos hotéis; 

** Valores em Euros; 

Documentos: 

• Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 
HOTEL BARI  

 

 
HOTEL LECCE   

 
VALOR POR 
PESSOA EM 
INDIVIDUAL   

 
VALOR POR 
PESSOA EM 

DUPLO 

 
VALOR POR 
PESSOA EM 

TRIPLO 
 

HOTEL ORIENTE 
 

HOTEL LE CLUB 
BOUTIQUE  

 
EUR 1699.00 

 
EUR 1465.00 

 
EUR 1440.00 


