
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma Viagem pela História do Legado Arqueológico do Mediterrâneo 

 

Dia  1                   07/10/2019          LISBOA/MARSELHA/BASTIA 

Comparência no aeroporto de Lisboa às 05h30 para formalidades de embarque no voo TP 404, com 

partida às 08h10 e chegada a Marselha às 11h25. Receção pelo guia local, almoço em restaurante 

local e visita panorâmica de Marselha e o porto antigo de Massilia. Em hora a indicar, embarque no 

porto de Marselha e travessia de ferry com destino a Bastia. Jantar a bordo e alojamento em cabine 

dupla com vigia. Noite a bordo. 

 
Dia  2                   08/10/2019          BASTIA E SAINT FLORENT 

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Bastia pelas 07h00, desembarque e assistência pelos nossos 

representantes locais. Visita à Cidade de Bastia, cidade barroca  classificada «Cidade da Arte e da 

História», passando pela Praça S. Nicolau, o antigo cais e a Igreja barroca de São João Baptista, a 

cidadela genovesa e a Catedral de Santa Maria. Após o almoço, saída até Murato para visitar a Igreja 

de S. Miguel, um dos mais belos exemplares de arte românica na Córsega e passeio de comboio 

turístico pela cidade. Regresso a Bastia ao fim do dia. Jantar e alojamento. 
 

Dia 3                   09/10/2019          SAINT FLORENT/CORTE/AJACCIO 

Pequeno-almoço no hotel e saída até Corte, capital da Córsega independente e onde foi criada a primeira 

universidade da ilha.  Visita da cidadela e do Museu Etnográfico da Córsega, onde estão expostos objetos 

tradicionais da vila e artefactos ligados aos usos e costumes locais. Almoço em restaurante local e continuação 



até Ajaccio, passando pela floresta de Vizzavona que está situada no coração do Parque Regional da Córsega. 

Chegada ao hotel. Jantar e alojamento na cidade ou arredores. 

Dia 4                  10/10/2019          AJACCIO 

Pequeno-almoço no hotel e visita à cidade imperial de Ajaccio, também conhecida como a cidade-
berço de Napoleão e uma das mais importantes da Córsega. Especial destaque para a Praça de Foch onde está 

a estátua de Napoleão Bonaparte (que foi o 1º cônsul), rodeada pelos quatro leões que são o símbolo da 

cidade. Passagem pela zona antiga da cidade onde se pode apreciar as casas em estilo genovês do século 

XVII. Visita à Casa Bonaparte, local de nascimento de Napoleão I e, de seguida, à catedral renascentista onde 

o Imperador foi batizado e onde se destaca o altar em mármore de Carrara e a capela dedicada à santa 

padroeira da cidade, Nossa Senhora da Misericórdia. Almoço em restaurante local e visita ao Museu Fesch, o 

maior museu da cidade. O Cardeal Fesch, tio de Napoleão, era um grande apreciador de arte e deixou um 

significativo tesouro artístico, que constitui a maior coleção privada francesa de pintura italiana do 

primitivismo depois do Louvre, assim como obras de artistas espanhóis, flamengos, alemães e holandeses.  

Regresso ao hotel no final do dia, para jantar e alojamento. 

Dia  5                  11/10/2019          AJACCIO/FILITOSA/PORTO VECCHIO 

Pequeno-almoço no hotel e continuação da viagem até ao Sul da Córsega com passagem pelas regiões de 

Propriano e Filitosa, onde visitaremos alguns dos locais arqueológicos mais significativos do Mediterrâneo, 

com destaque para o magnífico conjunto de estátuas-menires.  

Continuação até à cidade medieval de Sartène e após o almoço, visita da cidade e continuação até Porto 

Vecchio. Jantar e alojamento em Porto Vecchio ou arredores.   

 
Dia  6                  12/10/2019          PORTO VECCHIO/BONIFACIO /SANTA TERESA/ALGHERO 

Após o pequeno-almoço, transfer até ao porto de Bonifacio para embarque e travessia de ferry (1 horas 

aprox.) até Santa Teresa (Sardenha). 

Chegada, desembarque e saída até Castelsardo. Almoço em restaurante local e visita da Necropole Anghelu 

Ruju. Continuação para Porto Torres para visitar a Basílica de San Gavino. Continuação até Alghero. Chegada 

ao hotel. Jantar e alojamento na cidade ou arredores.  

 
Dia  7                   13/10/2019          ALGHERO 

Pequeno-almoço e visita da cidade muralhada de Alghero, de traça medieval. A visita inclui a Basílica de 

Saccargia e Tempio Pausania, seguido de almoço em restaurante local e visita da vila incluindo Nuraghe 

Majori e Museu Etnográfico em Aggius.  

Regresso a Alghero pela costa nordeste. Jantar e alojamento no hotel. 

Dia  8                   14/10/2019          ALGHERO/ARZACHENA/BONIFACIO/PORTO VECCHIO 

Após o pequeno-almoço, saída até Arzachena e visita ao sítio arqueológico (Túmulo dos Gigantes de Li Lolghi 

e de Coddu Vecchiu e Nuraghe Albucciu em Li Muri). 

Almoço em restaurante local e transfer até ao porto de Santa Teresa para embarque em ferry até Bonifacio. 

Chegada a Bonifacio e continuação da viagem até Porto Vecchio. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento em 

Porto Vecchio ou arredores.  

 
Dia  9                  15/10/2019          PORTO VECCHIO/BASTIA 

Pequeno-almoço e viagem até norte pela costa leste com destino a Aleria, antiga cidade romana. Visita da 

cidade e do Museu.  

Almoço na lagoa de Urbinu e após o almoço, segue-se viagem até ao Porto de Bastia para embarque e 

travessia de ferry com destino a Marselha. Jantar a bordo e alojamento em cabine dupla com vigia. 

 
Dia  10               16/10/2019          MARSELHA / LISBOA 

Pequeno-almoço a bordo e desembarque no porto de Marselha. Em hora a indicar, transfer para o aeroporto 

de Marselha e formalidades de embarque no voo Tap 401, com partida às 12h05 e chegada a Lisboa às 13h25. 

Final da viagem e dos nossos serviços. Programa sujeito a disponibilidade e alterações por motivos 

operacionais. 

 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO – € 2450,00 

SUPLEMENTO EM QUARTO INDIVIDUAL (Córsega e Sardenha) – € 385,00 

(preços para um mínimo de 25 participantes) 
 

 



Hotéis previstos ou similares: 

Bastia: Les Gouverneurs 4* - Ajaccio: Radisson Ajaccio Bay 4* - Porto Vecchio: Roy Theodore 4* - Alghero: Soleado 4* 

 

Valor inclui: 

- Passagens aéreas em classe económica Tap Lisboa / Marselha / Lisboa com direito a transporte de 01 mala de porão de 

23 kg e 01 mala de mão até 8 kg; 

- bilhetes de ferryboat Marselha – Bastia e Bastia – Marselha em 2ª classe e cabina dupla com vigia e bilhetes de ferryboat 

Córsega – Sardenha – Córsega em 2ª classe; 

- Taxas de aeroporto (€36,36), segurança e combustível (sujeitas a atualização); 

- Taxas hoteleiras e IVA; 

- Acompanhamento por guias locais (idioma espanhol);  

- Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 

- Gratificações a guias e motoristas; 

- Refeições conforme programa com água e vinho incluído nas refeições durante o circuito na Córsega e na Sardenha; 

- Transporte em autocarro de turismo; 

- Visitas e entradas conforme programa; 

- Seguro de viagem Multiviagens PVFM capital MIP 30.000,00€ (assistência, bagagens, cancelamento, interrupção e 

perturbações de viagem por motivos de força maior); 

 

Valor não inclui: 

- Despesas de caráter pessoal; 

- Bebidas às refeições em Marselha e a bordo dos ferries; 

- Bagageiros; 

- Qualquer outro serviço não mencionado em “valor inclui”. 

 

Condições inscrição e pagamento 

Lugares limitados e inscrição por ordem de confirmação, até ao dia 28 de fevereiro. 

 

Plano de pagamentos: 

-No ato de inscrição: 650,00€ 

- 30 de junho: 600,00€ 

- 31 de julho: 600,00€ 

- 31 de agosto: 600,00€ 

  

Pagamentos por transferência bancária para: Caixa Geral de Depósitos  - Titular: Fugapetecível Lda.  - IBAN: PT50 

003503860001546173075 

 

Desistências - Por se tratar de uma viagem organizada à medida e sujeita a condições especiais de contratação, qualquer 

desistência por parte do participante resultará em gastos de anulação sob o preço total da viagem, que serão os 

seguintes: Até 91 dias antes da partida, 30% / Entre 90 e 32 dias antes da partida, 50%  / 31 dias ou menos antes da 

partida, 100% 

Documentação necessária: cartão do cidadão ou passaporte com validade à data de regresso

A informação dos seus dados pessoais pressupõe o envio de declaração preenchida e assinada, conforme documento 

anexo a este programa, de acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

A inscrição e pagamentos efetuados constituem a aceitação das condições gerais e específicas aplicadas a este programa, 

assim como o conhecimento da ficha informativa normalizada, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-lei n.º 

17/2018 de 08 de Março (vulgo Lei das Agências de Viagens). A ficha de informação normalizada e as condições do seguro 

de viagem incluído serão enviadas em anexo a este programa. Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme 

transposta para o direito nacional: www.dre.pt 

 

 

Viagem preparada por 
Sra. Ana Sousa, TM – Trilhos do Mundo. TM. 932500522; TEL. 212 586 860; Email: 

ana.sousa@trilhosdomundo.pt 
 

http://www.dre.pt/
mailto:ana.sousa@trilhosdomundo.pt

