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PASSEIO DE GRUPO REGULAR

 
MEDITERRÂNEA
11 DIAS / 10 NOITES

Capri

Mosaico, Piazza Armerina

Roma · Taormina
Roma > Nápoles > Pompéia > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > 

Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa >  

Taormina

· 11 Refeições ·

Siracusa

DIA 1 
Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes e resto do dia livre. 
Às 20:30 apresentação no ponto de encontro (esquina da 
Via del Traforo (perto do numero 148) e Largo del Tritone, do 
outro lado da calçada frente à loja de noivas) para a saída do 
passeio de noite. Nosso guia local especializado o levarão a 
descobrir as maravilhas da Cidade Eterna, uma cidade en-
cantadora durante o dia - absolutamente romântica à noite. 
Para conhecer melhor estas maravilhas da Cidade Eterna, 
aproveite deste passeio combinado de ônibus panorâmico 
e a pé. O tour termina na área do Coliseu. Aprecie por conta 
própria o resto da noite. Retorno ao hotel por seu conta e 
hospedagem.

DIA 2 
Roma · Nápoles · Pompéia · Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Às 7:00 horas aprox. p/up nos 
hotéis e às 7:30 horas saída de ônibus em direção ao sul 
percorrendo a “Estrada do Sol” passando pelas regiões de 
Lazio e Campania. Chegada em Nápoles e passeio pano-
râmico subindo até o Vomero, desfrutará das belas vistas 
sobre o Golfo de Nápoles com o Vesúvio, Capri, Ischia e Pro-
cida e da cidade baixa. Tempo para tirar umas fotos e depois 
voltar para Mergellina. Descendo para ao porto de Mergelli-
na, saindo da cidade em direção ao Monte Vesúvio no sul 
da Italia, com destino à cidade de Pompéia, onde degus-

tarás uma verdadeira pizza napolitana! Após o almoço, 
entrarás em um dos sítios arqueológicos mais importantes 
do mundo: um Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruínas 
de Pompéia, usufruindo de entrada Sem Fila e passeio com 
guia. Visitaremos as ruínas inquietantes de Pompéia, uma 
viagem pelo tempo, para os dias trágicos de 79 d.C., quan-
do houve a erupção do Monte Vesúvio, cobrindo a próspera 
cidade romana em cinzas vulcânicas mortais e gases ve-
nenosos, deixando esta cidade cristalizada até os dias de 
hoje. Você vai aprender como as pessoas viviam naquele 
tempo, visitando as casas e “barras” da época, afrescos e 
mosaicos que testemunharam a riqueza e prosperidade da 
cidade. Ao ;nal da visita, seguiremos ao longo da costa, até 
Sorrento para hospedagem e jantar (não é recomendável 
traje informal).

DIA 3 
Sorrento > Capri > Sorrento (C, A, J)
Café da manhã no hotel e traslado ao porto de Sorrento para 
embarcar com destino a Capri. Na chegada novo embarque 
no porto de Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as 
condições climáticas permitirem). Retorno a Marina Grande, 
traslado a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde 
regresso a Sorrento. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 4 
Sorrento · Palermo (noite em ferry boat) (C)
Café da manhã no hotel. Tempo livre. A tarde saída em ôni-
bus em direção ao porto de Nápoles e embarque no ferry 

boat Tirrenia/Snav com destino a Palermo. Noite à bordo 
(sem jantar e sem café da manhã).

DIA 5 
Palermo (J)
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo li-
vre e jantar no hotel. Alojamento.

DIA 6 
Palermo (C, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a fa-
mosa Catedral árabe-normanda, considerada a oitava ma-
ravilha do mundo com seus mosaicos assim com o belo 
Claustro Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a se-
guir a capital Siciliana, que inclui a Capela Palatina no Palazzo 
Real considerada o melhor exemplo de fusão entre as dife-
rentes culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem.

DIA 7 
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Agrigento 
(C, A, J)
Café da manhã cedo e saída para Erice, um vilarejo medieval 
em cima ao Monte San Giuliano. Muitos dizem que pouco 
mudou no vilarejo desde o VI século e os seus labirintos 
como uma torção de pistas è perfeito para uma boa visita 
na manhã. Continue visitando as Saline, uma extraordinária 
laguna aonde história, natureza e arqueologia encontram 
uma sintesis perfeita e permite o visitante de provar expe-
riencias diferentes, únicas e encantadoras. Tenha um belo 
passeio em barco para as ilhas, por perto. O tour da reserva 
natural do “Stagnone di Marsala” è uma experiência arque-
ológica e naturalistica única. Suba nessos barcos especiais, 
criados ad hoc para ser capaz de navegar pelos fundos das 
lagoas que chegam ate 25 cm de altura do fundo. Com uma 
audioguia útil você verà todas as ilhas da lagoa do stagno-
ne de perto, permanecendo confortavelmente sentado no 
barco, navegando a uma velocidade de 4 milhas. Passarás 
da ilha de Mozia, ilha Lunga, ilha de Schola, desde a antiga 
Via Punica sommersa. Depois da maravilhosa experiência 
desfruta do seu almoço em um restaurante perto da lagoa. 
Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino 
;nal para o dia. Visite os monumentos antigos gregos e as 
ruínas da Valle dos Templos (entrada incluída) - Património 
Mundial da Unesco - e aprenda sobre as ruìnas arqueoló-
gicas como o Templo clássico de Concordia o Templo de 
Hércules, e o Templo de Júpiter, um dos maiores edifícios 
de estilo dórico. Check in no seu hotel na noite. Jantar e 
pernoite no hotel.

DIA 8 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
(C, J)
Café da manhã no hotel e viaje para Piazza Armerina, uma 
linda e histórica cidade no coração da Sicília. Entra na Villa 
Romana do Casale para admirar o maior e mais rico comple-
xo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios 
Mundiais da Unesco na Itália desde 1997. Os mosaicos es-

tão estendidos por mais de 3.500 metros quadrados com 
cenas mitológicas e retratos da vida diaria. Viaje até Ragusa 
e visite o centro histórico encantador de “Ibla” com lindos 
palácios e igrejas com estilo barroco. Junto com outras sete 
cidades na Val di Noto, Ragusa é listada entre as localidades 
dos Patrimónios Mundiais da Unesco. Visite o antigo portão 
de San Giorgio, os Jardins Iblei e caminhe para a Piazza Pola 
aonde nos vamos visitar a igreja de San Giuseppe: uma pe-
quena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San 
Giorgio, a igreja das almas do purgatório e o magni;co Palá-
cio Cosentini, um dos mais interessantes palácios barrocos 
em Sicília! Jantar e pernoite no hotel.

DIA 9 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel e saída até Noto, uma linda cidade 
maritìma famosa pela sua arquitetura de estilo Barroco. Visi-
te a Catedral de San Nicolo recentemente renovada depois 
do terremoto e faça uma caminhada no centro da cidade. 
Continue pelo sul da costa de Siracusa, na viajem sul oeste 
da Sicília. Visite o “Parque Arqueológico da Neapolis”, a área 
arqueológica mais famosa de Siracusa, casa da mais grande 
coleção de ruinas gregas e romanas de toda a Sicília. Entre 
dentro para ver os impressionantes restos do teatro grego, 
do an;teatro romano e a Orelha de Dionísio - uma caverna 
de pedras calcarias arti;ciais. Depois da visita, passe por 
uma das pontes da cidade em direção da ilha de Ortigia - a 
parte mais antiga de Siracusa - visita suas ricas igrejas de 
estilo barroco e palácios medievais. Na noite chegada em 
Taormina, hospedagem e pernoite no hotel.

DIA 10 
Taormina (C, J)
Café da manhã no hotel. Excursão ao Monte Etna, um dos 
vulcões mais activos do planeta e o mais alto da Europa. 
Aprenda sobre a atividade vulcânica e seja maravilhado com 
os campos de lava antiga e rochas de magma preto que 
criam a paesagem. Subida até 1.800 metros (se as condi-
ções meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e 
passeio pela cidade localizada sobre um espectacular ele-
vação do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no 
hotel.

DIA 11 
Taormina (C)
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços.

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI
HOTÉIS

CIDADE TURISTA SUPERIOR 1RA CATEGORIA

ROMA
ROME GARDEN 3*

SANTA COSTANZA 4*
BETTOJA HOTEL 4*

SORRENTO
CENTRAL 4*

CRISTINA 4*

MICHELANGELO 4*

GRAND HOTEL VESUVIO 4*

PALERMO MERCURE 4* MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4* DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4* POGGIO DEL SOLE 4*

AREA DE 
TAORMINA

ANTARES 4* ANTARES 4* 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 12

MAIO 3 17 31

JUNHO 14 28

JULHO 12

AGOSTO 16 30

SETEMBRO 13 27

OUTUBRO 11

NOVEMBRO 1

MARÇO 2021 21

TURISTA SUPERIOR 1RA CATEGORIA 

SGL € 2.568,00 SGL € 2.610,00

DBL € 1.985,00 DBL € 2.063,00

TPL € 1.952,00 TPL € 1.984,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa
 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
 »Bebidas não incluídas (exceto em Pompéia onde è incluída)
 » Em caso de condições climáticas adversas, a visita em barco as Salinas será 

substituída pela visita ao interior do moinho "Mulino Ettore e Infersa"

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar

SEM FILA!
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 HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

 » Almoço em Pompéia com 
uma verdadeira pizza 
napolitana

 » Almoços em Anacapri e nas 
Saline della Laguna
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