PUGLIA

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 BARI
Passeio (com guia local) pela capital da Puglia, incluindo
a parte antiga e a Basílica de São Nicolau. Em seguida,
saída para Polignano a Mare, localidade construída sobre
um complexo rochoso cortado por grutas marítimas.
Almoço em restaurante típico e tempo livre. Retorno a Bari.

7º dia, SEGUNDAFEIRA 4 MATERA |
LECCE
Retorno à Puglia, com
parada em Taranto
para visita ao Museu
Arqueológico Nacional,
um dos mais importantes
da Itália. Em seguida,
saída para a região
de Manduria, famosa
pelo vinho primitivo.
Almoço numa vinícola e
continuação até Lecce.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 BARI
Saída para Alberobello, com tempo livre para passear
pelas ruelas cheias de trulli, as singulares casas brancas
com telhados cônicos. Continuação até Martina Franca,
famosa pelos embutidos. Almoço com degustação de
queijos e frios. Retorno a Bari.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 LECCE
Passeio a pé (com guia local) por Lecce, incluindo a Praça
Duomo, uma das mais belas do país e endereço da catedral
e de elegantes palácios. A seguir, saída para Gallipoli.
Almoço com frutos do mar e tempo livre no Centro
Histórico. Retorno a Lecce e jantar.

5º dia, SÁBADO 4 BARI | MATERA
Percorrendo uma estrada com plantações de trigo,
viagem até Altamura, antiga cidade medieval, conhecida
pela arte da panificação. Tempo livre para passeio pelas
ruelas do Centro Histórico e pausa para degustar pão
e focaccia feitos em forno a lenha. A seguir, viagem
para Matera, na região da Basilicata, e jantar.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 LECCE
Saída para um dia inteiro de passeio pelo extremo Sul da
Puglia, até Santa Maria de Leuca. Em seguida, pela estrada
costeira, viagem até Otranto, caracterizada por parte das
muralhas do Castelo Aragonês e pela imponente catedral.
Almoço e retorno a Lecce no fim do dia.

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e
viagem para Bari pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.
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BASILICATA

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 BARI
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel.
Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

Lindos cenários litorâneos, rica culinária
de frutos do mar, olivais a perder de
vista, ruelas medievais e uma arquitetura
singular, como a dos trulli e dos sassi
PÔR DO SOL EM MATERA E EM
POLIGNANO A MARE: MARCADAS
PELA INTEGRAÇÃO COM AS ROCHAS

6º dia, DOMINGO 4 MATERA
BARI . POLIGNANO A MARE . ALBEROBELLO . MARTINA FRANCA . ALTAMURA . MATERA
TARANTO . MANDURIA . LECCE . GALLIPOLI . LEUCA . OTRANTO . OSTUNI . CEGLIE MESSAPICA

AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagem programada*
12/outubro a 23/outubro
(Tour EC 581)
PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.390 (quarto duplo)**
€ 2.850 (quarto individual)**
Bari-Brindisi (10 dias / 9 noites)
* SAÍDA SUJEITA À FORMAÇÃO DE GRUPO
COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.
** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪,
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Bari, Matera e Lecce
Ingresso: Museu Arqueológico Nacional,
em Taranto
Seguro internacional: Assist Card

HOTÉIS PREVISTOS
Bari
Palace ✪ ✪ ✪ ✪
Matera
Palace ✪ ✪ ✪ ✪
Lecce
Presidente ✪ ✪ ✪ ✪

Tour a pé (com guia local) pelo Centro Histórico de
Matera, com suas impressionantes construções escavadas
nas rochas, os sassi, que chegaram a servir como moradia
para mais de 15 mil pessoas. Almoço e tarde livre.

PRAÇA DO DUOMO, EM LECCE, E LOJA
DE PRODUTOS TÍPICOS, EM MATERA

CONJUNTO DE TRULLI,
EM ALBEROBELLO

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 LECCE

Viagem para Ostuni, a “Cidade Branca”, assim chamada
pela cor predominante em suas casas e edifícios. Tempo
livre para conhecer o seu belo Centro Histórico. Em
seguida, percorrendo estradas que cortam extensos
olivais, continuação do passeio até Ceglie Messapica.
Almoço numa antiga
masseria, com
degustação de azeite.
Retorno a Lecce.

11º dia, SEXTA-

FEIRA 4 LECCE
Traslado ao aeroporto
de Brindisi à tarde e
viagem para São Paulo
pela Alitalia (via Roma).
Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4
SÃO PAULO
Chegada e término
de nossos serviços.
POLVANI TOURS
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