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Deixe seu carro no centro e 
conheça a pequena cidade a pé, a 
partir da Piazza Tasso.

Aí você poderá conhecer a 
essência sorrentina, por meio das 
suas ruas comerciais, com lojas de 
artesanato local, além de doces 
com limão siciliano e laranjas 
frescas, que são típicas da região.

Depois deste giro independente,
vá ao restaurante Terrazza 
Fiorella (Via Vicenzo Maggio, 5), 
para degustar o melhor
da culinária do
Mediterrâneo e 
apreciar o pôr do sol,
que é uma das melhores
atrações de Sorrento.

Outra sugestão seria você  
aprender a fazer a autêntica 
pizza da região em uma
aula gastronômica.

NOITE : Será um dia cansativo a 
você, por isso, recomendo que 
hospede-se por uma noite na 
cidade. 

Sugestão de hospedagem: Hotel 
Continental, que tem vista 
panorâmica para o vulcão  Vesúvio 
e a Baía de Nápoles.

MANHÃ: Alugue um carro em 
Nápoles e, antes de chegar nas 
principais cidades da Costa 
Amalfitana, faça uma parada de 
meio dia em Pompeia. 

Aí você conhecerá a cidade que foi 
devastada pelo Vulcão Vesúvio no 
ano de 79 e seus habitantes que 
viraram pedra no dia da erupção.

Na segunda parte do dia, viaje para 
Sorrento, pela SS145. A cidade fica 
a apenas 1 hora de Nápoles e 26 
km de Pompeia.

TARDE: Sorrento é o "primeiro 
ponto de parada oficial” da Costa 
Amalfitana" para quem vem de 
Nápoles.  
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POMPÉIA E SORRENTO

Guia de bolso gratuito - aresdomundo.com
Como todas as cidades são muito próximas, nada te impedirá de ir direto
aos seus pontos de interesse diretamente, ou fazer o roteiro completo
abaixo, de 4 dias. A escolha é sua! :)
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Se você estiver em Nápoles e tiver apenas 1 dia para 
conhecer a Costa Amalfitana, faça um tour com um guia.

POSITANO E FIORDO DI FURORE 
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 2 MANHÃ: Após o delicioso café da 
manhã do Hotel Continental, é 
hora de partir de Sorrento, rumo a 
Positano (a apenas 15 km de 
distância, pela Via SS163).

Ao chegar a  Positano, conheça o 
centro da cidade, que é bem 
charmoso! 

Passe pela Igreja Santa Maria 
Assunta, símbolo cultural da 
cidade, do século XVII, pelas 
lojinhas de arte e roupas, em tom 
pastel, e tire um tempo para 
aproveitar a praia da cidade.

É um momento "dolce far niente". 
Aproveite para descansar diante da 
bonita paisagem, ler um livro e 
experimentar uma spremuta 
(raspadinha feita com limão 
  

siciliano e gelo, bem refrescante).

TARDE: Depois do seu descanso 
merecido,  pegue o carro e vá
ao Fiordo di Furore, uma das 
praias mais charmosas e "clicadas 
por instagrammers" da região.

A praia é pequena, fica a cerca de 
10 km do centro de Positano
e é pela estrada principal,
sentido Praiano, que você irá 
encontrá-la. 

Se você não prestar atenção na 
estrada, capaz que você passe por 
ela e nem veja, então, atenção!

A pequena praia, onde barcos 
estão estacionados e uma ponte 
suspensa no alto, compõe a 
paisagem.

NOITE: Depois de um mergulho 
no  Fiordo di Furore é hora de 
voltar a Positano para ter um 
delicioso jantar, com vista para o 
mar. 

Recomendo que você se hospede 
no Villa Franca Positano, pois é 
um hotel boutique maravilhoso, 
que tem um ótimo restaurante, 
com vista para o mar. 

No restaurante, além de 
experimentar pratos locais, você 
poderá degustar o limoncello 
(licor típico da região) bem 
geladinho.
 
A sua noite será inesquecível,
tanto pela vista da suíte e 
restaurante, quanto pela autêntica 
experiência positana.  

RAVELLO E RETORNO A NÁPOLES 
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 4 MANHÃ: No seu último dia pela 
Costa Amalfitana, pegue o carro e 
desvende as maravilhosas vistas 
panorâmicas de Ravello, cidade 
localizada a 7 km de Amalfi.
A mais de 300 metros de altura, 
este é o melhor lugar para se ter 
uma vista panorâmica da Costa

Amalfitana. Dá para se perder no 
tempo facilmente com o visual.

Visite os jardins floridos da Villa 
Cimbrone, mansão histórica que 
hoje é um hotel de luxo.

Os seus jardins são considerados 

públicos e são tão grandes, que há 
tours para explicar os detalhes das 
plantas, fontes e estátuas. Todo o 
percurso leva o visitante até o 
mirante Terrazzo dell’Infinito.

TARDE: Retorno à Nápoles , a 55 
km de distância.

AMALFI 
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 3 MANHÃ: Depois de um café da 
manhã, pegue o carro e vá para 
Amalfi, a cidade mais famosa da 
Costa Amalfitana (que dá nome à 
região, inclusive). Ela fica a 16 km de 
Positano.

Na parte da manhã, faça check in 
no hotel Santa Caterina, pois você 
poderá desfrutar de uma praia 
privativa e tomar um banho de mar 
aquecido, dentro de uma piscina.

Depois dessa experiência exclusiva 

e com a cara da Costa Amalfitana, 
você estará pronto para conhecer a 
cidade com mais detalhes.

TARDE: Passe pelo centro, com 
ruas cheias de turistas,
italianinhos correndo e outros 
nativos se expressando
em voz alta. 

Visite a Catedral de Amalfi, 
construção católica romana 
medieval dedicada ao apóstolo 
André, do século IX.

Passe pelo Museo della Carta, 
moinho medieval que fabricou os 
primeiros papéis da Europa.

Você poderá terminar o passeio 
com compras de souvenirs ou
caminhando pela orla.  

NOITE: Faça uma pausa para 
comer na Taverna Buon Vicino,
que prepara uma deliciosa pasta 
com frutos do mar, peça o vinho
da casa e retorne ao hotel
para descansar.

Algumas partes em negrito clicáveis
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