As Ruínas de Pompeia sem Fila

Itinerário
As ruínas de Pompeia, são um lugar único que podes conhecer nesta excursão, desde o porto de
Salerno.
A nossa equipa Shore2Shore estará à sua espera no porto, identificado com um cartaz, para o
receber e para o levar numa viagem de autocarro para a cidade romana enterrada pela lava do
vulcão do Vesúvio.
No sopé do Monte Vesúvio encontramos o sítio arqueológico de Pompeia. Começamos o nosso
passeio na Porta Marina, a porta de entrada para o centro económico e político da cidade.
O guia orientar-nos-á através de todo o passeio a pé, evocando a história e a experiência de um dia
típico dos tempos antigos.
Pompeia, antiga e rica cidade, exemplo magnífico e histórico de vida em 79 d.C.. Precisamente neste
ano, em 24 de agosto, a terra estremeceu e o Vesúvio lançou toda a sua fúria sobre a zona, após
1800 anos de inatividade.
Na nossa visita pelo recinto, encontramos casas, templos e vilas com chão em mosaico e frescos nas
paredes. Podemos ver as mansões de luxo e a fabulosa arte dos aristocratas ricos que vieram a
Pompeia para escapar à crise em Roma. As casas foram concebidas em torno de um jardim interior,
com poucas janelas para o exterior. Visitaremos uma das casas mais modestas e também
exploraremos os antigos banhos, templos, teatros e mercados.
A cidade de Pompeia foi submersa por lava, e as cinzas do vulcão Vesúvio, embora as escavações
arqueológicas iniciadas no século XVII, tenham resultado na recuperação de inúmeros restos
inestimáveis. Pompeia tem muito para oferecer, ruas com quase 2000 anos, uma história rica, e a
sensação de viajar no tempo por algumas horas.
No final da excursão em Pompeia, regressaremos ao porto de Salerno de autocarro para a
despedida.
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INFORMAÇÕES GERAIS
PREÇO POR PESSOA: DESDE 28,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 6 HORAS
SUPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR COM A RESERVA
Auriculares: 2,50 € por pessoa
Entrada na Ruínas de Pompeia, SEM FILA, sendo essencial apresentar documento de identificação
válido, à entrada para validar a idade:
ENTRADA GERAL nas Ruínas
(bilhete +1,00 € Acesso Preferencial): 17,00 € Visitantes de 25 anos ou mais;
ENTRADA REDUZIDA
(bilhete +1,00 € Acesso Preferencial): 3,00 € Cidadãos da União Europeia dos 18-24 anos
ou Estudantes Universitários da União Europeia até 24 anos
ENTRADA GRATUITA
(+ 1,00 € SEM FILA): 1,00 € Cidadãos da União Europeia dos 2-18 anos (não concluídos) e membros
comprovados e documentados do ICOM / ICCROM
ENTRADA LIVRE:
Bebés com menos de 24 meses
GRUPOS DE ENTRADA SÓ PARA ESTUDANTES:

Grupos escolares (com professores) da União Europeia com idades dos 0-18 anos: 10,00 € (bilhete
de entrada) + 1,00 € SEM FILA: 11,00 €, válido apenas para estudantes no mesmo autocarro ou
miniautocarro.
Para miniautocarro de 16/19/28 lugares, solicite um orçamento para info@shore2shore.pt
Grupos de alunos com professores pagarão um total de 11,00 € para o grupo, SOMENTE SE
TIVEREM O CERTIFICADO DA ESCOLA. OBRIGATÓRIO Certificado / autorização escolar e lista
completa (deve conter nome e sobrenome e data de nascimento de cada aluno). Se os alunos não
forem portadores de documento de identificação, serão considerados como alunos individuais. A
lista (nome e sobrenome e data de nascimento de cada aluno) deverá será enviada
para info@shore2shore.pt, sendo 1 Professor GRÁTIS por cada 10 alunos.
Cada professor suplementar (9,00 € + 1,00 € acesso SEM FILA): 10,00 €
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Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
Recomendável calçado confortável
Excursão não é recomendada para pessoas com mobilidade reduzida, que têm dificuldade em
caminhar, que viajam em cadeira de rodas ou com carrinhos de bebé devido à irregularidade do
piso/terreno.
As Ruinas de Pompeia encerram nos dias 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro.
É da responsabilidade do passageiro, no momento da solicitação de reservas, comunicar dados
corretos e reais. A Shore2Shore não é responsável por dados incorretos ou incompletos e reserva-se
no direito de recusar reservas com dados que não atendam aos requisitos.
Caso seja identificada qualquer discrepância entre a idade relatada e a idade real no momento da
oferta do serviço e que implique diferença de preço deverá o passageiro pagar a diferença antes de
entrar no monumento.

Informação do desembarque
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Após o desembarque, a nossa equipa espera por si no terminal portuário, estando identificado com
Shore2Shore
IMPORTANTE: NÃO SUBIR EM NENHUM AUTOCARRO DA COMPANHIA DA CRUZEIRO.
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