ALTA TEMPORADA
ABRIL

SICILIANA
7 DIAS / 6 NOITES

Palermo · Taormina
Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina >
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina
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» Todos os preços são por pessoa
» Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
» Bebidas não incluidas
» Em caso de condições climáticas adversas, a visita em barco as Salinas será
substituída pela visita ao interior do moinho "Mulino Ettore e Infersa"
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DIA 1
Palermo (J)
Chegada por conta dos clientes no hotel em Palermo. Jantar
e hospedagem.
DIA 2
Palermo (C, J)
Café da manhã no hotel. Saída para Monreale e visita a famosa Catedral árabe-normanda, considerada a oitava maravilha
do mundo com seus mosaicos assim com o belo Claustro
Beneditino. Regresso a Palermo. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, que inclui a Capela Palatina no Palazzo Real
considerada o melhor exemplo de fusão entre as diferentes
culturas e regiões. Tarde livre, jantar e hospedagem.
DIA 3
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 experiencias 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 arqueológica 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 stagnone 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

Ragusa

(C) Café da manhã
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HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

» Almoço nas Salinas della Laguna

(A) Almoço

desfruta do seu almoço em um restaurante perto da lagoa.
Volte para o seu ónibus e viaje para Agrigento, seu destino
final 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 arqueológicas 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 4
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 complexo de mosaicos romanos no mundo. É um dos Patrimónios
Mundiais da Unesco na Itália desde 1997. Os mosaicos estão 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 pequena gema. Seja encantado pela elegante Catedral de San
Giorgio, a igreja das almas do purgatório e o magnifico Palácio Cosentini, um dos mais interessantes palácios barrocos
em Sicília! Jantar e pernoite no hotel.

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 anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio - uma caverna
de pedras calcarias artificiais. 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 6
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 condições meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e
passeio pela cidade localizada sobre um espectacular elevação do Monte Tauro. Tarde livre. Jantar e hospedagem no
hotel.
DIA 7
Taormina (C)
Café de manhã no hotel e término dos nossos serviços.

DIA 5
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. Visite a Catedral de San Nicolo recentemente renovada depois
(J) Jantar
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