
10 SICÍLIA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Sicília: 
TEATRO DE TAORMINA

CRATERA DO MONTE ETNA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol 
- Não se incluem entradas durante as visitas, tendo que ser pagas 
diretamente pelos Srs. clientes (custo total aproximado 57 €). 

- O jantar do primeiro dia se dará ou não dependendo da hora 
de chegada ao hotel. 

- Informamos que em algumas cidades italianas cobram uma 
taxa diretamente aos clientes alojados em qualquer estabeleci-
mento turístico. Esta taxa pode variar entre 1 e 4 euros por 
pessoa e noite, e o cliente deverá fazer o pagamento direta-
mente no hotel.
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Catânia: Excelsior Mercure 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Dioscuri Bay Palace 4* 
Palermo: Excelsior Mercure 4* 

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em 
quarto standard com banheira e/ou ducha. 

- Drinque de boas-vindas. 
- Regime alimentar conforme indicado no programa 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e guia acompanhan-
te conforme indicado no roteiro. 

- Visitas (sem entradas), indicadas no itinerário com guia local 
onde seja necessário. 

- Degustação de azeite e produtos típicos em Selinunte + 
degustação de mel em Zafferana Etnea (MT. Etna), de chocola-
te em Modica e de vinhos em Marsala. 

- Carregador de bagagens nos hotéis. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Entradas aos monumentos, bebidas durante as refeições,  
gorjetas, etc. 

- É possível que em algumas localidades exista uma taxa local 
que não está incluída no preço do circuito e que deverá ser 
paga diretamente nos hotéis. 

- Se os traslados forem noturnos (10 pm - 8 am) adicionaremos 
o night service (12 euros por pessoa e trajeto).

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Dia 1° Catania 
• Domingo • Jantar. 
Chegada e traslado ao hotel. Drinque 
de boas-vindas. Alojamento. 

Dia 2° Catania/Piazza 
Armerina/Caltagirone/Catania 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Depois do café da manhã buffet, 
saída com destino a Piazza Armerina 
e visita da Villa Romana del Casale, 
luxuosa morada que se encontra no 
coração da Sicilia: a Vila Romana, 
graças a seus 3.500 metros quadra-
dos de mosaicos, tem sido declarada 
“Patrimonio da Humanidade” pela 
UNESCO. Almoço em um restaurante 
local. Continuação até Caltagirone, 
conhecida por suas cerâmicas cuja 
produção artesanal é secular e onde 
se encontra a famosa escadaria de 
Santa Maria do Monte: tempo livre 
para disfrutar das numerosas tendas 
de cerâmicas. Regresso ao Hotel em 
Catania: jantar e alojamento. 

Dia 3º Catania/Monte Etna/ 
Taormina/Catania 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Depois do café da manhã saída para 
o Monte Etna (sempre que as condi-
ções o permitam), o vulcão mais alto 
da Europa. Chegada até os 1.900 
metros de altura e visita das crateras 
apagadas, as famosas “Crateri Sil-
vestri”. Esplêndida a variedade de 
flora e esplêndidas também as paisa-
gens lunares que se podem ver pelo 

caminho. Parada em Zaferana Etna 
que está situada nas ladeiras do 
Monte Etna com visita em um labo-
ratório de elaboração e degustação 
de mel e de seus deliciosos produtos 
derivados. Continuação para Taormi-
na, cidade de grande beleza natural, 
localizada nas encostas do Monte 
Tauro. Almoço em um restaurante 
local. Pela tarde, tempo livre para 
passear por suas típicas ruas e para 
visitar por sua conta o Teatro Grego 
Romano do qual poderemos admirar 
fabulosas vistas tendo como cenário 
o teatro, mar, e o monte Etna. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamen-
to. 

Dia 4º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Depois do café da manhã buffet, 
saída até Siracusa: visita do parque 
arqueologico de Neapolis onde se 
encontram o Teatro Grego, as Lato-
mias e a Orelha de Dionisio. A parte 
velha da cidade esta situada sobre a 
ilha de Ortigia unida ao continente 
por uma ponte. Neste lugar se 
encontram os mas importantes vestí-
gios de seu glorioso passado: o Tem-
plo de Minerva, transformado em 
Catedral Cristã, a legendária Fonte 
Arethusa e o Templo de Apollo. 
Almoço em um restaurante local en 
Ortigia. Pela tarde, saída até Noto 
para visitar a capital do Barroco Sici-
liano, onde há pouco tempo se pode 
admirar a Catedral renovada depois 
de muitos anos de trabalho minucio-
so, respeitando as técnicas do passa-
do. Noto e sua Catedral foram decla-
radas Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuação até 
Ragusa. Jantar e alojamento no 
Hotel. Visita opcional “by night” da 
cidade antiga Ragusa “Ibla”, um 
exemplo de cidade barroca européia 
antiga conservada a mil maravilhas, 
um labirinto de vielas medievais, rica 
de palácios barrocos e igrejas (paga-
mento no local, se realizará somente 

com um mínimo de participantes). 

Dia 6º Ragusa/Modica/Agrigento 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  

Depois do café da manhã, saída até 
Modica para visitar a cidade dividida 
em duas partes: Modica Baixa e Alta. 
Modica é também um valioso sítio da 
Unesco e é famosa por suas igrejas 
barrocas e praças cenográficas; 
degustação do famoso chocolate 
(Xocoatl) elaborado com métodos 
antigos trazidos da Sicília com a 
dominação Espanhola. Almoço em 
um restaurante local. Pela tarde, con-
tinuação até Agrigento, “A Cidade 
mais bela dos mortais” e visita do 
famoso e único "Vale dos Templos": 
o Templo da Concordia, o Templo de 
Hércules e o Templo de Giunone, que 
representam os melhores exemplos 
da civilização grega em Sicília e 
declarados “Patrimônio da Humani-
dade” pela UNESCO. Jantar e aloja-
mento no Hotel. 

Dia 6º Agrigento/Selinunte/ 
Marsala/Palermo 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Depois do café da manhã buffet, 
saída até Selinunte e visita da Acró-
polis, o maior conjunto arqueológico 
da Europa. Depois da visita, nos diri-
giremos até uma casa rural da região, 
famosa por sua produção de azeite 
de oliva, onde, antes de almoçar, 
poderemos degustar o aceite de pró-
pria elaboração. Continuação até 
Marsala, uma cidade na costa oci-
dental famosa por sua produção de 
vinho doce de Sicília. Visita do cen-
tro histórico e parada em uma pres-
tigiosa adega, onde poderemos des-
frutar de uma degustação de vinhos 
e aprender sobre a produção local. 
Continuação até Palermo: jantar e 
alojamento no Hotel. 

Dia 7º Palermo 
• Sábado • Café da manhã. 

Traslado ao aeroporto e fim de nos-
sos serviços.

●

Marsala

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Abril: 7, 14, 21 e 28 - Maio: 5, 12, 19 e 26 
Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 -  Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 
Outubro: 6, 13, 20 e 27

Suplementos 
Preço voo Madri/CatâniaPalermo/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde..... 275 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.195 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 250

HOTÉIS  
4*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  
4 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 11 VISITAS

7 dias 
(6 noites de hotel) 

1.195€ 
1.434USD

desde

Cód. 02116FR
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