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Cód. 02110H

TEMPLO DA CONCORDIA - AGRIGENTO

HOTÉIS 
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
13 REFEIÇÕES e 12 VISITAS

Dia 1º Catânia 
• Sábado • Jantar. 
Chegada a Catânia e traslado ao 
hotel. Tempo livre. As 19.30 horas 
encontro com o guia no hall do hotel 
para reunião informativa. Alojamen-
to no hotel.  
Dia 2º Catânia/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída em direção a Siracusa, uma 
das mais ricas em arte e monumen-
tos: a parte antiga da cidade está 
localizada na ilha de Ortigia, unida 
por uma ponte para o continente, 
um local que abriga os testemunhos 
mais importantes de seu passado 
glorioso. Visita do centro histórico 
com a Catedral, a fonte Arethusa, 
etc., e a área arqueológica onde 
estão localizados o Anfiteatro Roma-
no, a Gruta Cordari e a Orelha de 
Dionísio. Continuação até a cidade 
de Noto, onde faremos um passeio 
panorâmico a pé pelo centro histó-
rico da capital barroca da Sicília. 
Recomendamos visitar sua Catedral 
recentemente reformada. Continua-
ção da viagem para Ragusa. Aloja-
mento no hotel 
Dia 3º Ragusa/Piazza Armerina/ 
Agrigento 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Saída do hotel para um passeio 
panorâmico pela antiga cidade de 

Ragusa "Ibla", seu centro antigo 
cidade barroco está preservado de 
maravilhas, um labirinto de ruas 
medievais cheias de palácios barrocos 
e igrejas incríveis. Teremos a oportu-
nidade de provar o famoso chocolate 
feito com os antigos métodos astecas 
que chegaram à Sicília com o domí-
nio espanhol. Continuaremos a via-
gem para a Piazza Armerina. Chega-
da e acesso à Villa Romana de Casa-
le, que será visitada livremente, gra-
ças aos seus 3.500 m2 de mosaicos, 
foi declarada Patrimônio da Humani-
dade. Continuação da viagem a 
Agrigento, onde visitaremos o vale 
dos templos gregos de Agrigento, 
incluindo os Templos de Concórdia, 
Zeus, Hércules e Juno, considerados 
hoje os monumentos gregos mais 
bem preservados. Alojamento no 
hotel. 
Dia 4º Agrigento/Marsala/Erice/ 
Palermo  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã, continuação da viagem 
a Marsala, onde pararemos para visi-
tar seu centro histórico e visitar 
uma adega de degustação de vin-
hos. Após o almoço, continuaremos 
nossa viagem a Erice, o visitante é 
atraído pela ordem urbana extraordi-
nária que constitui suas ruas de para-
lelepípedos que dão ao local um 
caráter sereno e antigo muito suges-

tivo. Realizaremos a visita panorâmi-
ca desta cidade medieval única. 
Depois, partida para Palermo. Aloja-
mento no hotel. 

Dia 5º Palermo/Monreale/Palermo 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Pela manhã, visitaremos a cidade de 
Palermo, capital da ilha habitada 
desde os tempos pré-históricos, que 
conta com uma grande riqueza e 
peso ao longo da história. Visitare-
mos os principais locais: Igreja da 
Martorana, Teatro Massimo, visita à 
Catedral e Capela Palatina, etc. (a 
visita de alguns dos edifícios é feita 
de forma panorâmica). Continuação 
até a vila de Monreale, localizada a 
cerca de 7 km de Palermo, onde visi-
taremos sua Catedral, que é um dos 
monumentos mais famosos do 
mundo construído pelo rei Guilherme 
II; em sua grande cúpula, poderemos 
ver a imagem majestosa do Cristo 
Pantocrata. Visitaremos também o 
Claustro Beneditino, que foi preser-
vado em sua totalidade e é uma obra 
maravilhosa de grande interesse 
artístico. Regresso a Palermo. Tarde 
livre. Alojamento no hotel. 

Dia 6º Palermo/Cefalu/Messina/ 
Giardini Naxos (Taormina) 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Saída para a costa do Mar Tirreno 
para chegar à cidade de Cefalú, uma 
pequena cidade que se tornou um 
importante centro turístico para visi-
tantes, onde entre seus monumentos 
mais importantes destaca sua cate-
dral normanda com os grandes 
mosaicos árabes bizantinos e o 
“Lavatoio Medieval”. Tempo livre 
para visitar e descobrir suas belas 
ruas do centro histórico. Continuare-
mos até a cidade de Messina, chega-
da e passeio panorâmico da cidade 
com a Catedral, as fontes renascen-
tistas de Orione e Netuno, e também 
teremos uma vista sobre o estreito 
que separa a Sicília do continente ita-
liano. Continuação da viagem para a 
área de Taormina. Alojamento no 
hotel. 

Dia 7º Giardini Naxos (Taormina)/ 
Etna/Taormina/Giardini Naxos 
(Taormina) 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para o Monte Etna (desde que 
as condições do vulcão e as condiçõ-
es climáticas permitam), o vulcão 
mais alto da Europa. Chegada até 
1.800 m. de altura, visitaremos um 
produtor de mel, onde nos oferece-
rão sua degustação e outros produ-
tos típicos. Tempo livre. Continuação 
em direção a Taormina, uma cidade 
de grande beleza natural, localizada 
no sopé do Monte Taurus, e aprovei-
taremos de tempo livre para passear 
por suas ruas e becos típicos. Reco-
mendamos visitar o Teatro Greco-
Romano, no qual se pode admirar 
vistas fabulosas tendo como cenário 
o teatro, o mar e o Monte Etna. No 
horário indicado, regresso ao hotel 
na área de Taormina. Alojamento. 

Dia 8º Giardini Naxos (Taormina)/ 
Catânia 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Fontana Rossa de Catânia.
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Este Programa Inclui: 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- 7 noites nos hotéis previstos ou similares, em quarto 

standard com banheira e/ou ducha.  
- Regime alimentar segundo indicado no programa (7 

cafés da manhã + 6 almoços + 7 jantares sem bebi-
das). 

- Degustação de chocolate + degustação de vinho + 
degustação de mel segundo indicado no programa 

- Percurso em ônibus com ar condicionado (para gru-
pos inferiores a 20 pessoas micro ônibus/minivan) 
com guia local de língua espanhola. 

- Guias locais durante as visitas de Siracusa, Área 
arqueológica de Agrigento e Palermo. 

- Visitas panorâmicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, 
Cefalu, Etna e Messina e visitas livres em Piazza 
Armerina e Taormina, 

- Entradas: Área arqueológica e Catedral em Siracusa; 
Vila romana de Casale em Piazza Armerina; Vale dos 
Tempos Gregos de Agrigento; Igreja Matrice em 
Erice; Catedral e Capela Palatina em Palermo; Claus-
tro e Catedral de Monreale. 

- Kit de áudio sem fio para grupos superiores a 15  
pessoas. 

- Seguro turístico de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Catânia: NH Catania Centro 4* 
Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* 
Palermo: Cristal Palace 4* 
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4*

l

Sicília 

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) 
Maio: 16 e 23 - Junho: 6 e 20 - Julho: 4 e 18 
Agosto: 1 e 15 - Setembro: 5 e 19 - Outubro: 3 e 10 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeto a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas operacionais, o programa pode ser modifi-

cado ou invertido sem aviso prévio, respeitando as visitas reali-
zadas no programa. Excepcionalmente, dependendo da ocu-
pação do hotel, especialmente na alta temporada, pode dar-se 
o caso de passar a noite em uma área diferente da cidade / 
hotel previsto. 

- 1 Dezembro 2020 a 31 Março 2021 se realizará a visita a 
Pompéia em lugar da prevista a Capri. 

- O pequeno cruzeiro no Lago de Garda somente é operado de 
Abril a Outubro, resto das datas se substituirá pela localidade 
de Sirmione. 

- Os traslados para clientes com voos contratados, aeroporto-
hotel-aeroporto são feitos em um sistema coletivo; às vezes é 
necessário esperar algum tempo no aeroporto pela chegada / 
partida de outros clientes em voos diferentes. 

- Os quartos triplos geralmente consistem em uma cama de 
casal + cama extra. 

- O desconto para venda antecipada é aplicável ao preço base 
do programa (não aplicável a suplementos, temporada, segu-
ros e / ou taxas) 

- Não inclui gorjetas, bebidas extras, despesas pessoais e outros 
serviços não mencionados no: preço inclui ou no itinerário.  
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Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.409 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 265

Suplementos 
Preço voo Madri/Catânia/Madri (sem taxas, aproximado) desde........................ 180 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 78 
Por temporada alta ................................................................................................ 125 
Por temporada extra .............................................................................................. 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Palermo

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.409 USD


