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UMA EMPRESA DE TURISMO QUE SE DEDICA DE 
CORPO E ALMA À GESTÃO DE SERVIÇOS 
TERRESTRES NA ITÁLIA E EM MALTA. 

V E R D E S I C I L I A P E RT E N C E AO G R U P O AG , 
C O M P O S T O P O R T R Ê S E M P R E S A S Q U E 
REPRESENTAM UM GRANDE GRUPO DE PESSOAS 
QUE TRABALHAM NO SETOR DE TURISMO NA 
ITÁLIA SOB UMA ÚNICA FILOSOFIA: OFERECER AOS 
SEUS PARCEIROS O MELHOR E MAIS COMPLETO 
SERVIÇO PROFISSIONAL. 

SERVIÇOS DE ÔNIBUS, OPERADORA DE TURISMO 
RECEPTIVO, SUPORTE LOGÍSTICO PARA A 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS, 
CONTATOS EM TODO O MUNDO E CLIENTES 
SATISFEITOS SÃO O SISTEMA VENCEDOR QUE FAZ 
DO AG GROUP UM PONTO DE REFERÊNCIA PARA 
TODOS OS PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA DE 
VIAGENS. 

V E R D E S I C I L I A T R A N S P O R TA V O C Ê PA R A 
EXPERIMENTAR O MELHOR DA ITÁLIA E MALTA. 
INÚMEROS LUGARES HISTÓRICOS E CULTURAIS, 
PAISAGENS MARAVILHOSAS, SEUS VINHOS 
RENOMADOS E GASTRONOMIA REQUINTADA, 
CASTELOS CHEIOS DE MAGIA E ENCANTO, 
GRANDES OBRAS DE ARQUITETURA, PINTURA E 
ESCULTURA FARÃO VOCÊ VIVER A MELHOR 
EXPERIÊNCIA DE VIAGEM! 

NOSSA EMPRESA, EM MAIS DE 20 ANOS, CATIVOU 
UMA AMPLA CLIENTELA E A CONQUISTOU GRAÇAS 
À QUALIDADE E AO NÍVEL DE EXCELÊNCIA DE SEUS 
SERVIÇOS.
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2023-2024 CONDICÕES DE VENDA CIRCUITOS  
VERÃO 2023 & INVERNO 2023-2024 
(SE APLICAM A TODOS OS CIRCUITOS DE NOSSA OFERTA) 01.04.23-31.03.24 

CRIANÇAS 
00 A 02 ANOS: FREE 
                             BERÇOS TÊM DE SER PAGOS DIRECTAMENTE  
                             REFEIÇÕES TÊM DE SER PAGOS DIRETAMENTE  
  
03 A 12 ANOS: 20% REDUÇÃO NO PREÇO DO TOUR 
                            
MULTA - GASTOS DE CANCELAMENTO: 
(SE APLICAM A TODOS OS CIRCUITOS DE NOSSA OFERTA) 

a) PARA TODOS OS CIRCUITOS QUE INCLUEM A EMISSÃO DE BILHETE 
AÉREO OU BALSA: 
NENHUMA RETORNO DE BILHETES AÉREOS OU BILHETES DE BARCO A 
PARTIR DE NOSSA CONFIRMAÇÃO 
DO CIRCUITO. 
 
b) PARA TODOS OS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE 
 
*30% DE 21 A 15 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 
*70% DE 14 A 07 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 
*100% DESDE 6 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR, OU EM CASO DE 
"NO SHOW" OU INTERRUPÇÃO DA VIAGEM 
 
* A PORCENTAGEM APLICA-SE À VIAGEM TOTAL RESERVADA 

CANCELAMENTOS: 
ATENÇÃO: A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMANTO DEVE SER SEMPRE 
FORMALIZADA POR ESCRITO À VERDESICILIA E A MESMA SOMENTE TERÁ 
VALIDADE NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DE RESPOSTA DA 
VERDESICILIA À SOLICITAÇÃO DA OPERADORA.  

CONDIÇÕES IMPORTANTES PARA TODOS OS TOURS:  
ALGUNS MUNICÍPIOS TÊM APROVOU UM IMPOSTO MUNICIPAL: CITY TAX = 
TODOS OS CLIENTES QUE FICAM EM SEU TERRITÓRIO, TEM QUE PAGAR. A 
PARTIR DO VERÃO DE 2018. 

NO ENTANTO, SE OS PREÇOS DAS CITY TAX AUMENTAM (VALOR 
CALCULADO 04/01/18) OU EM CASO DE APLICAÇÃO DO IMPOSTO PARA 
UMA CIDADE QUE NÃO APLIQUE POR HOJE, VAMOS ADAPTAR 
AUTOMATICAMENTE O PREÇO NOSSOS CIRCUITOS. VAI FAZER UMA 
COMUNICAÇÃO SOBRE OS NOVOS PREÇOS DAS CITY TAX E APLICAR O 
NOVO SUPLEMENTO AUTOMATICAMENTE 
AS ACOMODAÇÕES ESTARÃO DISPONIVEIS PARA ENTRADA A PARTIR DAS 
14:00/15:00. 

OS PREÇOS INCLUEN I.V.A. VIGENTE EM 01 ABRIL2022 (ulama vigente na 
Itália). EM CASO DE ALTERAÇÃO DA TAXA DE I.V.A., SERÉ NECESSARIO A 
APLICAÇÃO DA MESMA. 
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SOFRER MODIFICAÇÃO 
OU SER INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTIZARÁ TODAS LAS VISITAS E EXCURSÕES 
MENCIONADAS NO ITINERARIO (SALVO POR MOTIVOS DE CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS). 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS NA 
RELAÇÃO DE HOTÉIS. O HOTEL DEFINITIVO DE CADA SAÍDA SERÁ 
COMUNICADO VIA E-MAIL COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 
VERDEMONUMENTAL = INCLUI BILHETES PARA MONUMENTOS. NO CASO 
DE AUMENTAR BILHETES PARA MONUMENTOS (VALOR CALCULADO EM 
01.09.19), TEREMOS ADAPTAR AUTOMATICAMENTE O PREÇO DO NOSSO 
PACOTE. UMA COMUNICAÇÃO SOBRE OS NOVOS PREÇOS DOS BILHETES 
SERÁ REALIZADA, E O SUPLEMENTO RELATIVO SERÁ APLICADO 
AUTOMATICAMENTE 
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 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA — 01.04.2023 ATE 31.03.2024 
 ATENÇÃO: AS CITY TAX NÃO ESTÃO INCLUÍDAS 
        
 CIDADE                      EM QUARTO          SUPLEMENTO                      REDUÇÃO TERCEIRA 
 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA                     DUPLO             INDIVIDUAL                 CAMA  

 COMO     
 DE ABRIL A OUTUBRO    € 114,00    € 57,00    NO  
 DE NOVEMBRO A MARÇO    €   86,00    € 50,00    NO 

 MILÃO 
 EM CATEGORIA PRIMEIRA   
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 150,00    € 100,00   NO 
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 110,00    € 85,00    NO 
  
 EM CATEGORIA TURISTA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 120,00    € 85,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO  €  95,00    € 60,00    NO 
   
  
 VENEZA 
 EM CATEGORIA PRIMERA 
 DE ABRIL A OUTUBRO + FEVEREIRO    € 150,00    € 100,00    NO  
 DE NOVEMBRO A JANEIRO + MARÇO    € 110,00    € 85,00    NO  

 EM CATEGORIA TURISTA 
 DE ABRIL A OUTUBRO + FEVEREIRO   € 120,00    € 85,00    NO  
 DE NOVEMBRO A JANEIRO + MARÇO    €   95,00    € 60,00    NO 

 FLORENÇA  
 EM CATEGORIA PRIMERA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 150,00    € 100,00   NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 110,00    €  85,00    NO 

 EM CATEGORIA TURISTA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 120,00    € 85,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO  €   95,00    € 60,00    NO 

  
 ROMA  
 EM CATEGORIA PRIMERA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  € 150,00    € 100,00   NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO  € 110,00    €  85,00    NO 

 EM CATEGORIA TURISTA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 120,00    € 85,00    NO   
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO €   95,00    € 60,00    NO 

  
 NAPOLES 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 150,00    € 100,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 95,00    € 60,00    NO 

2023-2024 NOITES ADICIONAIS  
PREÇOS NOITES PRE/POST TOUR VÁLIDO EM CONEXÃO COM NOSSOS CIRCUITOS REGULARES 



 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA — 01.04.2023 ATE 31.03.2024 
 ATENÇÃO: AS CITY TAX NÃO ESTÃO INCLUÍDAS 
  
 CIDADE                      EM QUARTO          SUPLEMENTO                      REDUÇÃO TERCEIRA 
 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA                     DUPLO             INDIVIDUAL                 CAMA 
  

  
 SORRENTO  
 EM CATEGORIA 3 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO     €   60,00    € 30,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO €   80,00   € 49,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO     € 110,00    € 60,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO     €   93,00    €   57,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  € 150,00   € 100,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO     € 190,00    € 170,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 5 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO     € 150,00    € 120,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  € 190,00    € 170,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO    € 250,00    € 230,00    NO  
  
  
 BARI 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  € 145,00    € 100,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO  € 100,00    €   80,00    NO 
  
  
 COSENZA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 100,00    € 65,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO  €   86,00    € 50,00    NO 
   
  
  
 TROPEA  
 EM CATEGORIA 3 ESTRELAS  
 DE NOVEMBRO A MARÇO     €   60,00    € 30,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO €   80,00    € 49,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO    € 110,00    € 60,00    NO 

 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO     €   70,00    € 40,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO €   93,00    € 57,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO     € 132,00    € 72,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 5 ESTRELAS  
 DE NOVEMBRO A MARÇO    € 150,00    € 120,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  € 190,00    € 170,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO    € 210,00    € 190,00    NO 
  

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 2023-2024 NOITES ADICIONAIS  

PREÇOS NOITES PRE/POST TOUR VÁLIDO EM CONEXÃO COM NOSSOS CIRCUITOS REGULARES 



  
 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA — 01.04.2023 ATE 31.03.2024 
 ATENÇÃO: AS CITY TAX NÃO ESTÃO INCLUÍDAS 

 CIDADE                      EM QUARTO          SUPLEMENTO                      REDUÇÃO TERCEIRA 
 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA                     DUPLO             INDIVIDUAL                 CAMA 

  
 CATANIA  
 EM CATEGORIA 3 ESTRELAS  
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  €   80,00    € 55,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO €   70,00    € 48,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS  
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 100,00    € 65,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO €   86,00    € 50,00    NO 
   
 EM CATEGORIA 4SUPERIOR/5 ESTRELAS  
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO € 150,00    € 110,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 110,00    €   90,00    NO 
  

 PALERMO 
  EM CATEGORIA 3 ESTRELAS  
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  € 80,00    € 55,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 70,00    € 48,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS  
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  € 100,00    € 65,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO  €   86,00    € 50,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 5 ESTRELAS  
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  € 210,00    € 190,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 150,00    € 130,00    NO 
  

  
 TAORMINA  
 EM CATEGORIA 3 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO    €   60,00    € 30,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  €   80,00    € 49,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO    € 110,00    € 60,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO     €   70,00    € 40,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO €   93,00    € 57,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO    € 132,00    € 72,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 5 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO    € 150,00    € 120,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO € 190,00    € 170,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO    € 210,00    € 190,00    NO 
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 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA — 01.04.2023 ATE 31.03.2024 
 ATENÇÃO: AS CITY TAX NÃO ESTÃO INCLUÍDAS 

 CIDADE                      EM QUARTO          SUPLEMENTO                      REDUÇÃO TERCEIRA 
 PREÇOS VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA                     DUPLO             INDIVIDUAL                 CAMA 

 CAGLIARI 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A NOVEMBRO  € 100,00    € 65,00    NO  
 DE DEZEMBRO A MARÇO + DE JULHO A AGOSTO € 86,00    € 50,00    NO 
  

 ALGHERO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  € 100,00    € 65,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO      € 129,00    € 72,00    NO 
  

 OLBIA 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO € 100,00    € 65,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO      € 129,00    € 72,00    NO 
  

 MALTA  
 EM CATEGORIA 3 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO    €   60,00    € 30,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  €   80,00    € 49,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO     € 110,00    € 60,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO    €   70,00    € 40,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  €   93,00    € 57,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO     € 132,00    € 72,00    NO 
  
 EM CATEGORIA 5 ESTRELAS 
 DE NOVEMBRO A MARÇO    €   95,00    €   85,00    NO 
 DE ABRIL A JUNHO + DE SETEMBRO A OUTUBRO  € 150,00    € 120,00    NO  
 DE JULHO A AGOSTO     € 170,00    € 160,00    NO 

2023-2024 NOCHES ADICIONALES 
TARIFAS NOCHES PRE/POST TOUR VALIDAS EN CONEXION CON NUESTROS CIRCUITOS REGULARES VERDESICILIA 
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POSSIBILIDADE DE APLICAR A EXTENSÃO A 
TODOS OS NOSSOS CIRCUITOS 
QUE COMEÇAM OU TERMINAM EM ROMA 

EXTENSÃO DE ROMA (PARA ADICIONAR AO FIM 
DE OUTRO CIRCUITO REGULAR): 
  
Dia 1: Roma (Roma Imperial) 
Café da manhã Manhã livre À tarde, aproveite uma 
excursão regular (com outros partcipantes) para 
descobrir o símbolo da Cidade Eterna: o Coliseu. 
Vá para a Piazza Venezia de ônibus com ar 
condicionado e inicie um passeio à tarde pela Roma 
Imperial, onde você visitará as atrações turístcas. Ao 
passar pela Piazza, maravilhe-se com o magnífico Il 
Vi{oriano, um impressionante palácio de mármore 
branco que domina a praça e pode ser visto de 
pratcamente todos os ângulos de Roma. 
Aproxime-se do Capitólio para uma caminhada pela 
Piazza del Campidoglio, a bela praça do século XVI 
projetada pelo mestre renascentsta Michelangelo. 
Aprecie as vistas do Fórum Romano e imagine como 
era a vida na época em que Roma foi fundada, 
aproximadamente 500 a.C. 
Evite as longas filas graças à sua entrada de acesso 
preferida e entre diretamente para ver onde foram 
realizadas as famosas lutas de gladiadores em Roma. 
Caminhe com seu guia pelo primeiro nível, onde as 
diferentes classes sociais ocupam seus lugares e 
admire o cenário em que as batalhas foram travadas. 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 2: Roma (Roma Clássica e Museus do Vaacano) 
Café da manhã O Centro Histórico foi feito para um 
passeio, com inúmeras ruas de paralelepípedos e 
praças pitorescas alinhadas com cafés animados na 
calçada. Igrejas barrocas, fontes e palácios construídos 
durante o Renascimento estão espalhados por toda 
parte, acrescentando o charme da incrìvel Roma. 
Passeie pela Fonte de Trevi enquanto ouve o seu guia 
contar a tradição de jogar uma moeda dentro da fonte 
e depois jogue uma. Faça isso de acordo com a lenda: 
jogue uma moeda para visitar Roma novamente, duas 
moedas para se apaixonar por um italiano/a e uma 
terceira para se casar com um italiano/a! Depois de 
posar para as fotos em frente à resplandecente obra-
prima, aproxime-se até a coluna de Marco Aurelio e 
depois siga para o Palazzo di Montecitorio, um 
elegante palácio projetado por Bernini que hoje é 
usado como prédio parlamentar. Entre no Panteão de 
Roma e maravilhe-se com o interior do monumento 
antgo mais bem preservado da cidade. Oficialmente 
uma igreja, o Panteão contém vários túmulos de 
ilustres italianos, como o gênio renascentsta Rafaello. 
Pose para trar fotos de fora e depois caminhe da 
Piazza della Rotonda até a Piazza Navona para admirar 
suas esplêndidas fontes de Bernini 
Almoço por conta própria. À tarde, visite os Museus do 
Vatcano: esqueça as filas dos Museus do Vatcano, o 
segundo maior museu de arte e o quinto mais visitado 
do mundo, lar da famosa Capela Sistna e os quartos 
do Raffaello. Evite as filas e entre diretamente para 
explorar por conta própria algumas das obras mais 
famosas do mundo, criadas por Michelangelo, Rafaello, 
Caravaggio, Leonardo da Vinci e muitas outras 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 3: Roma 
Café da manhã FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

EXTENSÃO DE ROMA (A SER ADICIONADA ANTES 
DE OUTRO CIRCUITO REGULAR): 

Dia 1: Roma (Roma Imperial) 
Chegada em Roma Transfer para o hotel por conta 
própria. Manhã livre À tarde, aproveite uma excursão 
regular (com outros partcipantes) para descobrir o 
símbolo da Cidade Eterna: o Coliseu. 
Vá para a Piazza Venezia de ônibus com ar 
condicionado e inicie um passeio à tarde pela Roma 
Imperial, onde você visitará as atrações turístcas. Ao 
passar pela Piazza, maravilhe-se com o magnífico Il 
Vi{oriano, um impressionante palácio de mármore 
branco que domina a praça e pode ser visto de 
pratcamente todos os ângulos de Roma. Aproxime-
se do Capitólio para uma caminhada pela Piazza del 
Campidoglio, a bela praça do século XVI projetada 
pelo mestre renascentsta Michelangelo. Aprecie as 
vistas do Fórum Romano e imagine como era a vida 
n a é p o c a e m q u e R o m a f o i f u n d a d a , 
aproximadamente 500 a.C. Evite as longas filas graças 
à sua entrada de acesso preferida e entre diretamente 
para ver onde foram realizadas as famosas lutas de 
gladiadores em Roma. Caminhe com seu guia pelo 
primeiro nível, onde as diferentes classes sociais 
ocupam seus lugares e admire o cenário em que as 
batalhas foram travadas. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 2: Roma (Roma Clássica e Museus do Vaacano) 
Café da manhã O Centro Storico foi feito para uma 
caminhada descontraída, com inúmeras ruas de 
paralelepípedos e praças pitorescas alinhadas com 
animados cafés na calçada. Igrejas barrocas, fontes e 
palácios construídos durante o Renascimento estão 
espalhados por toda parte, acrescentando charme à 
quente Roma. 
Passeie pela Fonte de Trevi enquanto ouve o seu guia 
contar a tradição de jogar uma moeda dentro da fonte 
e depois jogue uma. Faça isso de acordo com a lenda: 
jogue uma moeda para visitar Roma novamente, duas 
moedas para se apaixonar por um italiano e uma 
terceira para se casar com uma! Depois de posar para 
as fotos em frente à resplandecente obra-prima, 
aproxime-se de caminhar até a coluna de Marco 
Aurelio e depois siga para o Palazzo di Montecitorio, 
um elegante palácio projetado por Bernini que hoje é 
usado como prédio parlamentar. 
Entre no Panteão de Roma e maravilhe-se com o 
interior do monumento antgo mais bem preservado 
da cidade. Oficialmente uma igreja, o Panteão contém 
vários túmulos de ilustres italianos, como o gênio 
renascentsta Rafael. Pose para trar fotos de fora e 
depois caminhe da Piazza della Rotonda até a Piazza 
Navona para admirar suas esplêndidas fontes de 
Bernini  Almoço por conta própria. 
À tarde, visite os Museus do Vatcano: esqueça as filas 
dos Museus do Vatcano, o segundo maior museu de 
arte e o quinto mais visitado do mundo, lar da famosa 
Capela Sistna e Raphael Stays. Evite as filas e entre 
diretamente para explorar por conta própria algumas 
das obras mais famosas do mundo, criadas por 
Michelangelo, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci e 
muitas outras 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 3: Roma 
Café da manhã FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O AV I S O . E M Q U A L Q U E R C A S O , 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

3 DIAS  
3 NOITES 
ROMA - ROMA  
TODOS OS DIAS DE 
01.04.2023 ATÉ 31.03.2024 

O VALOR INCLUI 
- - Acomodação em hotéis no centro 4 estrelas 

ocupando apartamentos standard com banheiro 
privatvo ou chuveiro. - - excursão regular de meio dia (max 04 horas) com 
outros partcipantes para a visita à Roma Imperial 
(Coliseu e Fóruns Romanos) com entrada reservada 

- - excursão regular de meio dia (no máximo 03 
horas) com outros partcipantes para o passeio a pé 
pela Roma Clássica 

- - excursão regular de meio dia (max 04 horas) com 
outros partcipantes para a visita aos Museus do 
Vatcano e Capela Sistna com entrada reservada - - IVA italiano -   

As excursões são feitas com um guia multlíngue 
Os clientes terão que ir por sua conta até o ponto de 
saída da excursão. 

O VALOR NÃO INCLUI 
- - Transfers in&out 
- - Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- - Seguro para todas as causas em caso de 

cancelamento  - - Almoço e jantar - - Taxas de entrada em monumentos, exceto os 
indicados 

- - Dicas e extras pessoais. 
- - Serviço de bagagem. 
- - Qualquer outro conceito não indicado em "Os 

preços incluem" 
-

HOTÉIS OU SIMILARES  
ROMA 
Hotel Donna Laura Palace****  Hotel Cicerone****  
Hotel Diana Roof Garden****  Hotel Imperial****  
EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ 
COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
“VERDEWAY” (PRECIO VENTA AL PUBLICO): 

€ 44,00 preço por pessoa por viagem 
Inclui:- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma 
OU VICEVERSA - POR VIAGEM (válido todos os 
dias em conexão com o pacote EXTENSÃO DE 
ROMA - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento 
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 510,00 € 235,00 SEM 
REDUÇÃO

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA  

ROMA EXTENSÃO 
VERÃO 2023 (COD. RM-EEXA) INVERNO (COD. RM-IEXA) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 



NORTE  
DA ITÁLIA

VERANO 2023 INVERNO 23/24

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Apartamento 
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 918,00 € 300,00 SEM REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação de Milão) ao hotel 
Como 
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas, ocupando quartos standard com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até 
o café da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Excursão regular de meio dia de ferry de Como a Bellagio - Cernobbio - 
Como (ida e volta) 
- Excursão regular de meio dia a partr de Stresa - Ilhas Borromeas - Stresa 
(ida e volta) 
- Entrada para as ilhas: Isola Bella e Isola Pescatori (Ilhas Borromeu) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com 
um motorista / guia multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o passeio, 
exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é 
realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Bellagio 
- Guia local em espanhol / inglês para a visita de Bellagio 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transferência de partda 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
-   
- ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODERAM 

COMPROMISSAR ALGUMAS EXCURSÕES INDICADAS. NESTE CASO, 
SUBSTITUIRÃO COM EXCURSÕES ALTERNATIVAS. 

-

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEOUT” 

€ 88,00 por pessoa, PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO 
Inclui:- Transfer do hotel Como - aeroporto de Milão ou hotel de Milão 
(válido somente em conexão com o circuito de Lagos del Norte Como-
Como - TRANSFER DE GRUPO) 

Dia 1 Quarta-feira: Como 
Chegada ao aeroporto de Milão. Traslado em grupo (com outros partcipantes) 
para o hotel em Como, encontro com os demais partcipantes. Jantar e 
acomodação. 

Dia 2 Quinta-feira: Como - Lago de Como (Bellagio - Cernobbio) - Como 
Café da manhã no hotel. Aproveite o tempo livre para visitar Como, situada no 
lago, com vistas panorâmicas únicas. Na hora marcada, saída em ferry público 
para uma maravilhosa excursão. A primeira parada será em Bellagio, no topo do 
"triângulo Larian", no promontório que divide a parte do lago entre Como e 
Lecco. Tanto o centro histórico dominado pela basílica românica de San 
Giacomo (ampliada na época barroca) quanto a arcada mais recente voltada 
para o lago estão perfeitamente preservados. Em seguida, de barco, saída para 
Cernobbio. Não perca a oportunidade de admirar as vilas localizadas nas 
margens do lago. Além disso, ao passar por Cernobbio, você poderá ver do 
barco um luxuoso hotel cercado por jardins tropicais. Regresso a Como. Jantar 
e alojamento 

Dia 3 Sexta-feira: Como - Lago Maggiore (Stresa - Ilhas Borromeu) - Como 
Café da manhã no hotel. Hoje iremos a Stresa, localizada na parte ocidental do 
lago Maggiore. Stresa é uma cidade elegante: visitaremos a pequena cidade e 
aproveitaremos o tempo livre para relaxar observando o lago e os Alpes. O 
Lago Maggiore é o segundo maior lago da Itália, marcando a fronteira entre 
duas regiões da Itália: Lombardia e Piemonte. À tarde, iremos às Ilhas 
Borromeu: Isola Madre (Ilha Mãe) e depois Ilha dos Pescadores. Não deixe de 
explorar a ilha no seu próprio ritmo, passeando pelas ruas estreitas ou 
tomando um café em uma cafeteria. De qualquer forma, visitaremos Isola Bella, 
onde o Palácio Borromeo está localizado, uma bela estrutura barroca do século 
XVII. Vamos explorar os jardins e admirar a fachada ornamentada. Retorno a 
Como, jantar e acomodação 

Dia 4 Sábado: Como 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER REALIZADOS EM HOTEL OU EM 
RESTAURANTE LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODERAM COMPROMISSAR 
ALGUMAS EXCURSÕES INDICADAS. NESTE CASO, SUBSTITUIRÃO COM EXCURSÕES 
ALTERNATIVAS. 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
COMO 
Hotel Le Due Cort**** / Hotel Como**** / Hotel Cruise**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS 
ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 
DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
2023 MARÇO.............22 
2023 ABRIL……….....05.....12....19....26 
2023 MAIO…....….......03....10.....17...24....31 
2023 JUNHO.…………07.....21 
2023 JULHO................05 
2023 AGOSTO…….….16...30 
2023 SETEMBRO…….06...13.....20....27 
2023 OUTUBRO…..….04...11 

F

LAGOS DO NORTE 
VERÃO 2023 (COD. CO-ELCA) 

4 DIAS  
3 NOITES 
COMO - COMO  
QUARTA-FEIRA -SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
08.04.23 – 06.05.23 – 03.06.23 – 08.07.23 – 
19.08.23 – 02.09.23 – 16.09.23 – 07.10.23 
  
Dia 1 Sábado: Milão 
Chegada ao aeroporto de Milão. Transfer em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel em 
Milão. Encontro com o restante dos partcipantes. 
Jantar e acomodação. 

Dia 2 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
um passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval 
da cidade. O Teatro de la Scala, construído em 
1776 e localizado na Piazza della Scala, não é 
apenas um monumento, mas um verdadeiro 
templo da música. Também entraremos na 
majestosa Galleria Vi{orio Emanuele II, um 
tesouro de engenharia do século XIX, em vez de 
um prédio, é um verdadeiro símbolo da excelência 
italiana. E, por últmo mas não menos importante, 
chegaremos à Catedral, a terceira maior catedral 
da Europa. Almoço livre. Tarde livre para descobrir 
a cidade por conta própria ou fazer compras (uma 
das principais atrações da cidade de Milão). Jantar 
e acomodação. 

Dia 3 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de 
Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de 
Garda e, em partcular, para Sirmione: uma cidade 
antga cheia de ruas empedradas e monumentos 
históricos. Tempo livre para visitar a cidade ou a 
bela vila romana e / ou as cavernas de Catulo 
(Gro{e di Catullo). Se o tempo permitr, você 
também pode optar por desfrutar do castelo 
Scaligero, um exemplo raro de fortficação 
medieval em um lago. Contnuaremos a Verona, 
onde faremos um passeio panorâmico a pé pela 
cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser 
a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação. 

Dia 4 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - 
Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela 
Serenissima: uma das cidades mais bonitas do 
mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. O 
centro histórico de Veneza está localizado no meio 
de uma lagoa, com um total de 118 pequenas ilhas 
separadas por canais e conectadas por pontes de 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a 
famosa Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São 

Marcos (visita externa), descobrindo a beleza de 
Veneza. Almoço livre. À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. 
Podemos admirar do barco a Igreja de San Giorgio 
Maggiore, uma igreja beneditna do século XVI 
projetada por Andrea Palladio e construída entre 
1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de 
Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos 
chegar em Murano, conhecido mundialmente por 
sua indústria de fabricação de vidro. A segunda 
parada é na pitoresca ilha de Burano, famosa por 
suas casas de pescadores pintadas com cores 
vivas. Volto para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 5 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos 
de um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé 
começa na Piazza San Firenze; casa do Bargello e 
do Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a 
sede do Tribunal de Florença. Contnuaremos na 
Igreja de Santa Croce, lar de muitas obras-primas e 
local de sepultamento de alguns dos personagens 
importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença 
desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte de 
Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli 
Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e 
acomodação em Florença. 

Dia 6 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
uma excursão maravilhosa a uma das áreas mais 
famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições 
climátcas permitrem, partda para Portovenere. 
Em caso de más condições climátcas, pararemos 
em La Spezia e visitaremos Cinque Terre em trem): 
em Portovenere embarcaremos em uma balsa 
regular que nos levará a Monterosso, o maior 
cidade entre todas as cidades de Cinque Terre. Seu 
guia o acompanhará com excelentes vistas sobre 
as vinhas dos terraços e os velhos olivais. Depois, 
partda para a encantadora cidade de Vernazza, 
caracterizada por suas ruas estreitas e sua 
pequena praça com vista para o mar. Retorno a 
Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de 
trem) e depois a Florença, mas primeiro faremos 
uma parada em Pisa para admirar (visitas externas) 
a famosa Torre Pendente. Chegada a Florença 
Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do 
mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) 
não permitrem o embarque, a visita será feita em 
trem. Dependendo do tempo disponível, das 
condições meteorológicas ou tur ístcas , 
Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque 
Terre: Vernazza ou Monterosso 

Dia 7 Sexta-feira: Florença - Siena - San 
Gimignano - Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, 
incluindo (visitas externas): a catedral, admirando 
seu mármore exclusivo, a Piazza del Campo, o 
local onde o famoso Palio di Siena acontece, 
corridas de cavalos duas vezes por ano. Depois, 
teremos tempo livre para contnuar explorando a 
cidade de Siena de forma independente ou para o 
almoço. À tarde, partda para a cidade murada de 
San Gimignano. Vamos explorar e admirar 
impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 
Dia 8 Sábado: Florença - Chiant - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
famosa área de Chiant, onde além de admirar a 
famosa paisagem toscana, podemos fazer uma 
d e g u s t a ç ã o d e v i n h o s ( n ã o i n c l u í d a ) . 
Contnuaremos em Assis: famoso local de 
peregrinação. Caminharemos pelo labirinto de 
suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de 
Santa Clara e São Francisco para ver uma das 
maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 

Dia 9 Domingo: Roma  
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto 
de Roma por conta própria. Fim dos nossos 
serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM 
S E R R E A L I Z A D O S E M H OT E L O U E M 
RESTAURANTE LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA 
VERDESICILIA 
  

ENCANTOS DO NORTE 
VERÃO 2023 (COD. MI-EENA) INVERNO 2023/24 )COD. MI-IENA 

9 DIAS  
8 NOITES 
MILÃO-ROMA  
SABADO DOMINGO

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



9 DIAS 8 NOITES 
MILÃO - ROMA  

 SABADO DOMINGO 

 SUPLEMENTO OBLIGATORIO Saida Especial Fim De Ano  (COD. MI-IENG)
260,00 € por pessoa (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO) Jantar de Ano Novo - 
bebidas incluídas SAIDA DE 30.12.2023 

    SUPLEMENTO OPCIONAIS
“VERDE-MONUMENTAL  
€ 65,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro La Scala / 
Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica de Santa Croce e 
fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São Francisco 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos 
subam, teremos que adaptar o preço do suplemento automatcamente. 
  

“VERDE-OUT”  
€ 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em conexão com o 
circuito Encantos do Norte Milão-Roma - TRANSFER DE GRUPO) 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES   
EM CATEGORIA PRIMEIRA  

MILÃO 
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline **** / Hotel Una 
Scandinavia **** / Hotel Ascot ****  
/ UNA hotels Mediterraneo**** 

VENEZA 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / 
Hotel Contnental****   
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre  

FLORENÇA 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 

ROMA 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO............25
2023 ABRIL………….08 (PORT/SPA)....15....22....29
2023 MAIO…………..06 (PORT/SPA)....13....20....27
2023 JUNHO.……..…03 (PORT/SPA)....10....24
2023 JULHO..……….08 (PORT/SPA)
2023 AGOSTO………19 (PORT/SPA)
2023 SETEMBRO…..02 (PORT/SPA)….09....16 (PORT/SPA)....23….30
2023 OUTUBRO…….07 (PORT/SPA)....14
2023 DEZEMBRO.....30 ATENÇÃO SAIDA ESPECIAL FIM DE ANO 
COM SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO – Ver programa (COD. MI-IENG)
 
 
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/SPA) SERÃO REALIZADAS EM 
PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL

BAIXA TEMPORADA 
2023 OCTUBRE 28 
2023 NOVIEMBRE 11 
2023 DICIEMBRE 02 
2024 ENERO 13 
2024 FEBRERO 10 
2024 MARZO 16

Temporada Apartamento 
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 2.040,00 € 598,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.827,00 € 544,00 SEM REDUÇÃO

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA  

ENCANTOS DO NORTE 
VERÃO 2023 (COD. MI-EENA) INVERNO 2023/24) COD. MI-IENA 

O VALOR INCLUI 

- Traslado em grupo de chegada (aeroporto / estação de Milão) para o 
hotel em Milão 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia 
até o café da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte do estacionamento central de Veneza até o ponto mais 
próximo ao seu hotel e vice-versa 
- Viagem em barco de meio dia para Murano, Burano  
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita em trem a partr de La 
Spezia. Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada 
arbitrariamente Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das 
condições climátcas ou do fluxo turístco do momento, Verdesicilia 
garante a visita a uma única cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do 
ônibus varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito 
com guia de motorista / multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o 
passeio, exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o 
passeio é realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO 
em Milão, Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza e Florença 
- Iva 
ara las visitas de Milán, Venecia y Florencia 
- Iva Italiano  
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de partda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
08.04.23 – 06.05.23 – 03.06.23 – 08.07.23 – 
19.08.23 – 02.09.23 – 16.09.23 – 07.10.23 

ATENÇÃO: OS DIAS 9 E 10 DO PROGRAMA 
NÃO SÃO GARANTIDOS EM PORTUGUÊS 
  
Dia 1 Sábado: Milão 
Chegada ao aeroporto de Milão. Transfer em grupo 
(com outros partcipantes) para o hotel em Milão. 
Encontro com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 

Dia 2 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de um 
passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval da 
cidade. O Teatro de la Scala, construído em 1776 e 
localizado na Piazza della Scala, não é apenas um 
monumento, mas um verdadeiro templo da música. 
Também entraremos na majestosa Galleria Vi{orio 
Emanuele II, um tesouro de engenharia do século XIX, 
em vez de um prédio, é um verdadeiro símbolo da 
excelência italiana. E, por últmo mas não menos 
importante, chegaremos à Catedral, a terceira maior 
catedral da Europa. Almoço livre. Tarde livre para 
descobrir a cidade por conta própria ou fazer compras 
(uma das principais atrações da cidade de Milão). 
Jantar e acomodação. 

Dia 3 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de 
Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de Garda 
e, em partcular, para Sirmione: uma cidade antga 
cheia de ruas empedradas e monumentos históricos. 
Tempo livre para visitar a cidade ou a bela vila romana 
e / ou as cavernas de Catulo (Gro{e di Catullo). Se o 
tempo permitr, você também pode optar por 
desfrutar do castelo Scaligero, um exemplo raro de 
fortficação medieval em um lago. Contnuaremos a 
Verona, onde faremos um passeio panorâmico a pé 
pela cidade, conhecida por sua famosa Arena e por 
ser a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação. 

Dia 4 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hote l . Ho je , p r ime i ro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela Serenissima: 
uma das cidades mais bonitas do mundo e um 
Patrimônio Mundial da UNESCO. O centro histórico 
de Veneza está localizado no meio de uma lagoa, com 
um total de 118 pequenas ilhas separadas por canais 
e c o n e c t a d a s p o r p o n t e s d e p e d e s t r e s . 
Caminharemos por belos monumentos (visitas 
externas), como o Palazzo Ducale, a famosa Ponte 
dos Suspiros ou a Basílica de São Marcos (visita 
externa), descobrindo a beleza de Veneza. Almoço 
livre. À tarde, faremos uma excursão às ilhas da lagoa: 
Murano, Burano. Podemos admirar do barco a Igreja 
de San Giorgio Maggiore, uma igreja beneditna do 
século XVI projetada por Andrea Palladio e construída 
entre 1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de 
Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos chegar 
em Murano, conhecido mundialmente por sua 
indústria de fabricação de vidro. A segunda parada é 
na pitoresca ilha de Burano, famosa por suas casas de 
pescadores pintadas com cores vivas. Volto para o 
hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 5 Quarta-feira: Veneza - Florença 

Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa 
na Piazza San Firenze; casa do Bargello e do Tribunal 
Fiorentno, um tempo da igreja e hoje a sede do 
Tribunal de Florença. Contnuaremos na Igreja de 
Santa Croce, lar de muitas obras-primas e local de 
sepultamento de alguns dos personagens 
importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença 
desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte de 
Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli 
Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e 
acomodação em Florença. 

Dia 6 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma 
excursão maravilhosa a uma das áreas mais famosas 
da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições climátcas 
permitrem, partda para Portovenere. Em caso de 
más condições climátcas, pararemos em La Spezia e 
visitaremos Cinque Terre em trem): em Portovenere 
embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de 
Cinque Terre. Seu guia o acompanhará com 
excelentes vistas sobre as vinhas dos terraços e os 
velhos olivais. Depois, partda para a encantadora 
cidade de Vernazza, caracterizada por suas ruas 
estreitas e sua pequena praça com vista para o mar. 
Retorno a Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi 
feita de trem) e depois a Florença, mas primeiro 
faremos uma parada em Pisa para admirar (visitas 
externas) a famosa Torre Pendente. Chegada a 
Florença Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do mar 
(consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não 
permitrem o embarque, a visita será feita em trem. 
Dependendo do tempo disponível, das condições 
meteorológicas ou turístcas, Verdesicilia garante 
visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 

Dia 7 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - 
Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu mármore 
exclusivo, a Piazza del Campo, o local onde o famoso 
Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas 
vezes por ano. Depois, teremos tempo livre para 
contnuar explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde, partda para 
a cidade murada de San Gimignano. Vamos explorar e 
admirar impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 
Dia 8 Sábado: Florença - Chiant - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa 
área de Chiant, onde além de admirar a famosa 
paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de 
vinhos (não incluída). Contnuaremos em Assis: 
famoso local de peregrinação. Caminharemos pelo 
labirinto de suas ruas medievais e visitaremos a 
Basílica de Santa Clara e São Francisco para ver uma 
das maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 

Dia 9 Domingo: Roma (Roma Imperial) 
Pequeno almoço. Manhã livre. À tarde, aproveite uma 
excursão regular (com outros partcipantes) para 
descobrir o símbolo da Cidade Eterna: o Coliseu. 
Inicie um passeio à tarde pela Roma Imperial, onde 
você visitará as atrações turístcas. Ao passar pela 
Piazza Venezia, maravilhe-se com o magnífico Il 

Vi{oriano, um impressionante palácio de mármore 
branco que domina a praça e pode ser visto de 
pratcamente todos os ângulos de Roma. Aproxime-se 
do Capitólio para uma caminhada pela Piazza del 
Campidoglio, a bela praça do século XVI projetada 
pelo mestre renascentsta Michelangelo. Aprecie as 
vistas do Fórum Romano e imagine como era a vida 
n a é p o c a e m q u e R o m a f o i f u n d a d a , 
aproximadamente 500 a.C. 
Evite as longas filas graças à sua entrada de acesso 
preferida e entre diretamente para ver onde foram 
realizadas as famosas lutas de gladiadores em Roma. 
Caminhe com seu guia pelo primeiro nível, onde as 
diferentes classes sociais ocupam seus lugares e 
admire o cenário em que as batalhas foram travadas. 
Alojamento em hotel. 

Dia 10 Segunda-feira: Roma (Roma Clássica e 
Museus do Vaacano) 
Pequeno almoço. O Centro Histórico foi feito para 
passeiar, com inúmeras ruas de paralelepípedos e 
praças pitorescas alinhadas com cafés animados na 
calçada. Igrejas barrocas, fontes e palácios 
construídos durante o Renascimento estão 
espalhados por toda parte, acrescentando charme à 
quente Roma. Passeie pela Fonte de Trevi enquanto 
ouve o seu guia contar a tradição de jogar uma moeda 
dentro da fonte e depois jogue uma. Faça isso de 
acordo com a lenda: jogue uma moeda para visitar 
Roma novamente, duas moedas para se apaixonar por 
um italiano e uma terceira para se casar com uma! 
Depois de posar para as fotos em frente à 
resplandecente obra-prima, aproxime-se de caminhar 
até a coluna de Marco Aurelio e depois siga para o 
Palazzo di Montecitorio, um elegante palácio 
projetado por Bernini que hoje é usado como prédio 
parlamentar. Entre no Panteão de Roma e maravilhe-
se com o interior do monumento antgo mais bem 
preservado da cidade. Oficialmente uma igreja, o 
Panteão contém vários túmulos de ilustres italianos, 
como o gênio renascentsta Rafael. Pose para fotos 
de fora e depois caminhe da Piazza della Rotonda até 
a Piazza Navona para admirar suas esplêndidas fontes 
de Bernini. Almoço por conta própria. 
À tarde, visite os Museus do Vatcano: esqueça as 
filas dos Museus do Vatcano, o segundo maior 
museu de arte e o quinto mais visitado do mundo, lar 
da famosa Capela Sistna. Evite as filas e entre 
diretamente para explorar por conta própria algumas 
das obras mais famosas do mundo, criadas por 
Michelangelo, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci e 
muitas outras. Alojamento em hotel. 

Dia 11 Terça-feira: Roma 
Pequeno almoço FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS EM HOTEL OU EM RESTAURANTE 
LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

11 DIAS  
9 NOITES 
MILÃO - ROMA  
SABADO- TERÇA-FEIRA 

ENCANTOS DO NORTE & ROMA 
VERÃO 2023 (COD. MI-EENB) INVERNO 2023/24 (COD. MI-IENB) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES   
DE CATEGORIA PRIMEIRA 

MILÃO 
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline **** / Hotel Una 
Scandinavia **** / Hotel Ascot ****  
/ UNA hotels Mediterraneo**** 

VENEZA 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / 
Hotel Contnental****   
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre  

FLORENÇA 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena 
NH Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 

ROMA 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO 25 
2023 ABRIL  08 (PORT/SPA)....15....22....29 
2023 MAIO 06 (PORT/SPA)....13....20....27 
2023 JUNHO 03 (PORT/SPA)....10....24 
2023 JULHO 08 (PORT/SPA) 
2023 AGOSTO 19 (PORT/SPA) 
2023 SETEMBRO 02 (PORT/SPA)….09....16 (PORT/SPA)....23….30 
2023 OUTUBRO 07 (PORT/SPA)....14 
2023 DEZEMBRO 30 ATENÇÃO SAIDA ESPECIAL FIM DE ANO  
COM SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO –Ver programa (COD. MI-IENG) 

AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) SERÃO REALIZADAS EM 
PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL 
ATENÇÃO: OS DIAS 9 E 10 DO PROGRAMA NÃO SÃO GARANTIDOS EM 
PORTUGUES 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO 28 
2023 NOVEMBRO 11 
2023 DEZEMBRO 02 
2024 JANEIRO 13 
2024 FEVEREIRO 10 
2024 MARÇO 17 

Temporada Apartamento 
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 2.588,00 € 812,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 2.375,00 € 760,00 SEM REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 

- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação de Milão) para o hotel em 
Milão 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- 8 jantares de acordo com o itnerário (bebidas não incluídas) 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte do estacionamento central de Veneza até o ponto mais próximo ao 
seu hotel e vice-versa 
- Viagem de barco de meio dia para Murano, Burano  
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita em trem a partr de La Spezia. 
Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada arbitrariamente por 
Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das condições climátcas ou do 
fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única cidade de 
Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus varia 
dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com guia / 
motorista  multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, 
exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado 
com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Milão, Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza e Florença 
- excursão regular de meio dia (max 04 horas) com outros partcipantes para a 
visita à Roma Imperial (Coliseu e Fóruns Romanos) com entrada reservada 
- excursão regular de meio dia (no máximo 03 horas) com outros partcipantes 
para o passeio a pé pela Roma Clássica 
- excursão regular de meio dia (max 04 horas) com outros partcipantes para a 
visita aos Museus do Vatcano e Capela Sistna com entrada reservada 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI: 

 Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Ingressos aos monumentos, EXCETO os indicados como incluídos 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

SUPLEMENTO OBLIGATORIO Saida Especial Fim De Ano (COD. MI-IENH)  
260,00 € por pessoa (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO) Jantar de Ano Novo - 
bebidas incluídas SAIDA DE 30.12.2023 

    SUPLEMENTO OPCIONAIS
“VERDE-MONUMENTAL  
€ 65,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro La Scala 
/ Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica de Santa 
Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São Francisco 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente.

“VERDE-OUT”  
€ 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em conexão 
com o circuito Encantos do Norte Milão-Roma - TRANSFER DE GRUPO)

11 DIAS 10 NOITES 
MILÃO - ROMA  

SABADO- TERÇA-FEIRA 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

ENCANTOS DO NORTE & ROMA 
VERÃO 2023 (COD. MI-EENB) INVERNO 2023/24 (COD. MI-IENB) 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS (E ESPANHOL):  
05.04.23 – 03.05.23 – 07.06.23 – 05.07.23 – 16.08.23 – 
30.08.23 – 13.09.23 – 27.09.23  

 Día 1 Quarta-feira: Roma  
Chegada ao aeroporto de Roma. Transferência de 
grupo (com outros parcipantes) ao hotel em Roma. 
reunião com o resto dos partecipantes. Alojamento. 

Dia 2 Quinta-feira: Roma (Roma Imperial) 
Pequeno almoço. Manhã livre. À tarde, aproveite uma 
excursão regular (com outros partcipantes) para 
descobrir o símbolo da Cidade Eterna: o Coliseu. 
Inicie um passeio à tarde pela Roma Imperial, onde 
você visitará as atrações turístcas. Ao passar pela 
Piazza Venezia, maravilhe-se com o magnífico Il 
Vi{oriano, um impressionante palácio de mármore 
branco que domina a praça e pode ser visto de 
pratcamente todos os ângulos de Roma. Aproxime-se 
do Capitólio para uma caminhada pela Piazza del 
Campidoglio, a bela praça do século XVI projetada 
pelo mestre renascentsta Michelangelo. Aprecie as 
vistas do Fórum Romano e imagine como era a vida 
n a é p o c a e m q u e R o m a f o i f u n d a d a , 
aproximadamente 500 a.C. 
Evite as longas filas graças à sua entrada de acesso 
preferida e entre diretamente para ver onde foram 
realizadas as famosas lutas de gladiadores em Roma. 
Caminhe com seu guia pelo primeiro nível, onde as 
diferentes classes sociais ocupam seus lugares e 
admire o cenário em que as batalhas foram travadas. 
Alojamento em hotel. 

Dia 3 Sexta-feira: Roma (Roma Clássica e Museus do 
Vaacano) 
Pequeno almoço. O Centro Histórico foi feito para 
passeiar, com inúmeras ruas de paralelepípedos e 
praças pitorescas alinhadas com cafés animados na 
calçada. Igrejas barrocas, fontes e palácios 
construídos durante o Renascimento estão 
espalhados por toda parte, acrescentando charme à 
quente Roma. Passeie pela Fonte de Trevi enquanto 
ouve o seu guia contar a tradição de jogar uma moeda 
dentro da fonte e depois jogue uma. Faça isso de 
acordo com a lenda: jogue uma moeda para visitar 
Roma novamente, duas moedas para se apaixonar por 
um italiano e uma terceira para se casar com uma! 
Depois de posar para as fotos em frente à 
resplandecente obra-prima, aproxime-se de caminhar 
até a coluna de Marco Aurelio e depois siga para o 
Palazzo di Montecitorio, um elegante palácio 
projetado por Bernini que hoje é usado como prédio 
parlamentar. Entre no Panteão de Roma e maravilhe-
se com o interior do monumento antgo mais bem 
preservado da cidade. Oficialmente uma igreja, o 
Panteão contém vários túmulos de ilustres italianos, 
como o gênio renascentsta Rafael. Pose para fotos de 
fora e depois caminhe da Piazza della Rotonda até a 
Piazza Navona para admirar suas esplêndidas fontes 
de Bernini. Almoço por conta própria. À tarde, visite 
os Museus do Vatcano: esqueça as filas dos Museus 
do Vatcano, o segundo maior museu de arte e o 
quinto mais visitado do mundo, lar da famosa Capela 
Sistna. Evite as filas e entre diretamente para 
explorar por conta própria algumas das obras mais 
famosas do mundo, criadas por Michelangelo, Rafael, 
Caravaggio, Leonardo da Vinci e muitas outras. 
Alojamento em hotel. 

Dia 4 Sábado: Roma - Milão 
Café da manhã no hotel. Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para a estação ferroviária de 

Roma. Trem de alta velocidade italiana de Roma para 
Milão. Traslado ao hotel em Milão. Encontro com o 
resto dos partcipantes. Jantar e alojamento em hotel. 

Dia 5 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de um 
passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval da 
cidade. O Teatro de la Scala, construído em 1776 e 
localizado na Piazza della Scala, não é apenas um 
monumento, mas um verdadeiro templo da música. 
Também entraremos na majestosa Galleria Vi{orio 
Emanuele II, um tesouro de engenharia do século XIX, 
em vez de um prédio, é um verdadeiro símbolo da 
excelência italiana. E, por últmo mas não menos 
importante, chegaremos à Catedral, a terceira maior 
catedral da Europa. Almoço livre. Tarde livre para 
descobrir a cidade por conta própria ou fazer compras 
(uma das principais atrações da cidade de Milão). 
Jantar e acomodação. 

Dia 6 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de 
Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de Garda 
e, em partcular, para Sirmione: uma cidade antga 
cheia de ruas empedradas e monumentos históricos. 
Tempo livre para visitar a cidade ou a bela vila romana 
e / ou as cavernas de Catulo (Gro{e di Catullo). Se o 
tempo permitr, você também pode optar por 
desfrutar do castelo Scaligero, um exemplo raro de 
fortficação medieval em um lago. Contnuaremos a 
Verona, onde faremos um passeio panorâmico a pé 
pela cidade, conhecida por sua famosa Arena e por 
ser a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação. 

Dia 7 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hote l . Ho je , p r ime i ro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela Serenissima: 
uma das cidades mais bonitas do mundo e um 
Patrimônio Mundial da UNESCO. O centro histórico 
de Veneza está localizado no meio de uma lagoa, com 
um total de 118 pequenas ilhas separadas por canais 
e conectadas por pontes de pedestres. Caminharemos 
por belos monumentos (visitas externas), como o 
Palazzo Ducale, a famosa Ponte dos Suspiros ou a 
Basílica de São Marcos (visita externa), descobrindo a 
beleza de Veneza. Almoço livre. À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. Podemos 
admirar do barco a Igreja de San Giorgio Maggiore, 
uma igreja beneditna do século XVI projetada por 
Andrea Palladio e construída entre 1566 e 1610, os 
jardins públicos, a ponta de Santa Elena e o Lido (a 
famosa praia). Vamos chegar em Murano, conhecido 
mundialmente por sua indústria de fabricação de 
vidro. A segunda parada é na pitoresca ilha de Burano, 
famosa por suas casas de pescadores pintadas com 
cores vivas. Volto para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 8 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa 
na Piazza San Firenze; casa do Bargello e do 
Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a sede 
do Tribunal de Florença. Contnuaremos na Igreja de 
Santa Croce, lar de muitas obras-primas e local de 
sepultamento de alguns dos personagens importantes 
da Itália. Em seguida, acessaremos a Piazza Signoria, o 
coração da cidade de Florença desde os tempos 
antgos. É famosa pela Fonte de Netuno, o Palazzo 

Vecchio 
e a bela Piazzale degli Uffizi, além da famosa Ponte 
Vecchio. Jantar e acomodação em Florença. 

Dia 9 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma 
excursão maravilhosa a uma das áreas mais famosas 
da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições climátcas 
permitrem, partda para Portovenere. Em caso de 
más condições climátcas, pararemos em La Spezia e 
visitaremos Cinque Terre em trem): em Portovenere 
embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de 
Cinque Terre. Seu guia o acompanhará com 
excelentes vistas sobre as vinhas dos terraços e os 
velhos olivais. Depois, partda para a encantadora 
cidade de Vernazza, caracterizada por suas ruas 
estreitas e sua pequena praça com vista para o mar. 
Retorno a Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi 
feita de trem) e depois a Florença, mas primeiro 
faremos uma parada em Pisa para admirar (visitas 
externas) a famosa Torre Pendente. Chegada a 
Florença Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do mar 
(consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não 
permitrem o embarque, a visita será feita em trem. 
Dependendo do tempo disponível, das condições 
meteorológicas ou turístcas, Verdesicilia garante 
visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 
Dia 10 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - 
Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu mármore 
exclusivo, a Piazza del Campo, o local onde o famoso 
Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas 
vezes por ano. Depois, teremos tempo livre para 
contnuar explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde, partda para 
a cidade murada de San Gimignano. Vamos explorar e 
admirar impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 
Dia 11 Sábado: Florença - Chiant - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa 
área de Chiant, onde além de admirar a famosa 
paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de 
vinhos (não incluída). Contnuaremos em Assis: 
famoso local de peregrinação. Caminharemos pelo 
labirinto de suas ruas medievais e visitaremos a 
Basílica de Santa Clara e São Francisco para ver uma 
das maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 

Dia 12 Domingo: Roma  
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto de 
Roma por conta própria. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 

12 DIAS  
11 NOITES 
ROMA - ROMA  
QUARTA-FEIRA-DOMINGO 

ROMA & ENCANTOS DO NORTE CIRCULAR 
VERÃO 2023 (COD. MI-EENC) INVERNO 2023/24 (COD. MI-IENC) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
DE CATEGORIA PRIMEIRA  

ROMA 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 

MILÃO 
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline **** / Hotel Una 
Scandinavia **** / Hotel Ascot ****  
/ UNA hotels Mediterraneo**** 

VENEZA 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / 
Hotel Contnental****   
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre  

FLORENÇA 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAíDAS 

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO............22 
2023 ABRIL…………   05 (PORT/SPA)....12....19....26 
2023 MAIO………….. 03 (PORT/SPA)....10....17....24....31 
2023 JUNHO.……..…07 (PORT/SPA) 
2023 JULHO..………. 05 (PORT/SPA) 
2023 AGOSTO………16 (PORT/SPA)....30 (PORT/SPA) 
2023 SETEMBRO….06….13 (PORT/SPA)....20…..27 (PORT/SPA) 
2023 OUTUBRO……04....11 

- AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/SPA) SERÃO REALIZADAS EM 
PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL 

- ATENÇÃO: OS DIAS 2, 3 E 4 DO PROGRAMA NÃO SÃO GARANTIDOS EM 
PORTUGUES 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO………25 
2023 NOVEMBRO…....08....29 
2024 JANEIRO.............10 
2024 FEVEREIRO........07 
2024 MARÇO...............14 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDE-MONUMENTAL  
€ 65,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: - ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro La 
Scala / Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica de 
Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São 
Francisco ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso 
os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  

“VERDE-OUT”   
€ 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: - Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em conexão 
com o circuito Encantos do Norte Milão-Roma Circular - TRANSFER DE 
GRUPO) 
  

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 3.000,00 € 1.012,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 2.705,00 € 912,00 SEM REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis 3/4 estrelas localizados no centro, ocupando quartos 
standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- 8 jantares de acordo com o itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica + 
½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação de Roma) para o hotel em 
Roma 
- excursão regular de meio dia (máximo 04 horas) com outros partcipantes para a 
visita da Roma Imperial (Coliseu e Foros Romanos) com entrada reservada 
- excursão regular de meio dia (máx. 03 horas) com outros partcipantes para o 
passeio a pé pela Roma Clássica 
- excursão regular de meio dia (máx. 04 horas) com outros partcipantes para visita 
aos Museus do Vatcano e Capela Sistna com entrada reservada 
- Traslados de grupo (hotel Roma-estação Roma e estação Milão-hotel Milão) 
- Bilhete de trem Roma-Milão na 2ª classe ou classe SMART, incluindo o transporte 
de uma mala por pessoa 
- Transporte do estacionamento central de Veneza ao ponto mais próximo do seu 
hotel e vice-versa 
- Excursão de meio dia de balsa para Murano, Burano  
- Balsa de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se as condições do tempo e do 
mar permitrem. Caso contrário, a excursão será feita de trem saindo de La Spezia. 
Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será feita arbitrariamente por 
Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, as condições meteorológicas ou o 
fluxo turístco atual, Verdesicilia garante a visita de uma única cidade em Cinque 
Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus varia de 
acordo com o número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio poderá ser feito com 
motorista / guia multlíngue 
- Guia acompanhante em espanhol (multlingue) do dia 5 ao dia 11 incluído. Com 
menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio, EXCETO em Milão, 
Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza e Florença 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI: 
- Vôos 
- Transfer de partda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

12 DIAS 11 NOITES 
ROMA - ROMA  

QUARTA-FEIRA-DOMINGO 
ROMA & ENCANTOS DO NORTE CIRCULAR 
VERÃO 2023 (COD. MI-EENC) INVERNO 2023/24 (COD. MI-IENC) 



Dia 1 Quarta-feira: Como 
Chegada ao aeroporto de Milão. Traslado em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel 
Como, encontro com os demais partcipantes. 
Jantar e acomodação. 

Dia 2 Quinta-feira: Como - Lago de Como 
(Bellagio - Cernobbio) - Como 
Café da manhã no hotel. Aproveite o tempo livre 
para visitar Como, situada no lago, com vistas 
panorâmicas únicas. Na hora marcada, saída em 
ferry público para uma maravilhosa excursão. A 
primeira parada será em Bellagio, no topo do 
"triângulo Larian", no promontório que divide a 
parte do lago entre Como e Lecco. Tanto o centro 
histórico dominado pela basílica românica de San 
Giacomo (ampliada na época barroca) quanto a 
arcada mais recente voltada para o lago estão 
perfeitamente preservados. Em seguida, de barco, 
saída para Cernobbio. Não perca a oportunidade 
de admirar as vilas localizadas nas margens do 
lago. Além disso, ao passar por Cernobbio, você 
poderá ver do barco um luxuoso hotel cercado por 
jardins tropicais. Regresso a Como. Jantar e 
alojamento 

Dia 3 Sexta-feira: Como - Lago Maggiore (Stresa - 
Ilhas Borromeu) - Como 
Café da manhã no hotel. Hoje iremos a Stresa, 
localizada na parte ocidental do lago Maggiore. 
Stresa é uma cidade elegante: visitaremos a 
pequena cidade e aproveitaremos o tempo livre 
para relaxar observando o lago e os Alpes. O Lago 
Maggiore é o segundo maior lago da Itália, 
marcando a fronteira entre duas regiões da Itália: 
Lombardia e Piemonte. À tarde, iremos às Ilhas 
Borromeu: Isola Madre (Ilha Mãe) e depois Ilha dos 
Pescadores. Não deixe de explorar a ilha no seu 
próprio ritmo, passeando pelas ruas estreitas ou 
tomando um café em uma cafeteria. De qualquer 
forma, visitaremos Isola Bella, onde o Palácio 
Borromeo está localizado, uma bela estrutura 
barroca do século XVII. Vamos explorar os jardins 
e admirar a fachada ornamentada. Retorno a 
Como, jantar e acomodação 

Dia 4 Sábado: Como - Milão 
Café da manhã no hotel. Dia livre. Traslado para 
Milão e conheça o resto dos partcipantes. Jantar e 
acomodação 

Dia 5 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
um passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval 
da cidade. O Teatro de la Scala, construído em 
1776 e localizado na Piazza della Scala, não é 
apenas um monumento, mas um verdadeiro 
templo da música. Também entraremos na 
majestosa Galleria Vi{orio Emanuele II, um 
tesouro de engenharia do século XIX, em vez de 
um prédio, é um verdadeiro símbolo da excelência 
italiana. E por últmo mas não menos importante, 
chegaremos à Catedral, a terceira maior catedral 
da Europa. Almoço livre Tarde livre para descobrir 
a cidade por conta própria ou fazer compras (uma 

das principais atvidades da cidade de Milão). 
Jantar e acomodação. 

Dia 6 Segunda-feira:  
Milão - Sirmione (Lago de Garda) - Verona - 
Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de 
Garda e, em partcular, para Sirmione: uma cidade 
antga cheia de ruas de paralelepípedos e 
monumentos históricos. Tempo livre para visitar a 
cidade ou a bela vila romana e / ou as cavernas de 
Catulo (Gro{e di Catullo). Se o tempo permitr, 
você também pode optar por desfrutar do castelo 
Scaligero, um exemplo raro de fortficação 
medieval em um lago. Contnuaremos a Verona, 
onde faremos um passeio panorâmico a pé pela 
cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser 
a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação em Veneza(ilha). 

Dia 7 Terça-feira:  
Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela 
“Serenissima”: uma das cidades mais bonitas do 
mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. O 
centro histórico de Veneza está localizado no meio 
de uma lagoa, com um total de 118 pequenas ilhas 
separadas por canais e conectadas por pontes 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a 
famosa Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São 
Marco (visita externa), descobrindo a beleza de 
Veneza. Almoço livre À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. 
Podemos admirar do barco a Igreja de San Giorgio 
Maggiore, uma igreja beneditna do século XVI 
projetada por Andrea Palladio e construída entre 
1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de Santa 
Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos chegar em 
Murano, conhecido mundialmente por sua 
indústria de fabricação de vidro. A segunda parada 
é na pitoresca ilha de Burano, famosa por suas 
casas de pescadores pintadas com cores vivas. 
Volto para o hotel. Jantar e acomodação 

Dia 8 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé 
começa na Piazza San Firenze; casa do Bargello e 
do tribunal Fiorentno, um tempo da igreja e hoje a 
sede do Tribunal de Florença. Contnuaremos na 
Igreja de Santa Croce, lar de muitas obras-primas e 
local de sepultamento de alguns dos personagens 
mais importantes da Itál ia. Em seguida, 
acessaremos a Piazza Signoria, o coração da 
cidade de Florença desde os tempos antgos. É 
famosa pela Fonte de Netuno, o Palazzo Vecchio e 
a bela Piazza degli Uffizi, além da famosa Ponte 
Vecchio. Jantar e acomodação em Florença. 

Dia 9 Quinta-feira:  
Florença - Cinque Terre - Pisa - Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
uma excursão maravilhosa a uma das áreas mais 
famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições 
climátcas permitrem, partda para Portovenere. 

Em caso de mau tempo, 
pararemos em La Spezia e visitaremos Cinque 
Terre de trem): em Portovenere embarcaremos em 
uma balsa regular que nos levará a Monterosso, o 
maior cidade entre todas as cidades de Cinque 
Terre. Seu guia o acompanhará com excelentes 
vistas sobre as vinhas dos terraços e os velhos 
olivais. Em seguida, partda para a encantadora 
cidade de Vernazza, caracterizada por suas ruas 
estreitas e sua pequena praça com vista para o 
mar. Retorno a Portovenere (ou La Spezia, se a 
rota foi feita de trem) e depois a Florença, mas 
primeiro faremos uma parada em Pisa para 
admirar (visitas externas) a famosa Torre 
Pendente. Chegada a Florença Jantar e 
acomodação. (Parte da viagem é feita de ferry, 
mas se as condições atmosféricas e o mar 
(conforme decisão arbitrária de Verdesicilia) não 
permitrem o embarque, a visita será realizada de 
trem). Dependendo do tempo disponível, das 
condições climátcas ou do fluxo turístco do 
momento, Verdesicilia garante a visita a uma única 
cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 

Dia 10 Sexta-feira:  
Florença - Siena - San Gimignano - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu 
mármore exclusivo, a Piazza del Campo, o local 
onde o famoso Palio di Siena(corridas de cavalos 
duas vezes por ano) acontece. Depois, teremos 
tempo livre para contnuar explorando a cidade de 
Siena de forma independente ou para o almoço. À 
tarde, partda para a cidade murada de San 
G i m i g n a n o . Va m o s e x p l o r a r e a d m i r a r 
impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Regresso para Florença. Jantar e 
acomodação. 

Dia 11 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã no hotel. Partda para a famosa 
área de Chiant, onde além de admirar a famosa 
paisagem toscana, podemos fazer uma degustação 
de vinhos (não incluída). Contnuaremos para 
A s s i s : f a m o s o l u g a r d e p e re g r i n a ç ã o . 
Caminharemos pelo labirinto de suas ruas 
medievais e visitaremos a Basílica de Santa Clara e 
São Francisco para ver uma das maiores coleções 
de arte da Itália. Partda para Roma. Jantar e 
acomodação. 

Dia 12 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto 
de Roma por conta própria. Fim dos nossos 
serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

LAGOS DO NORTE & ENCANTOS DO NORTE 
VERÃO 2023 (COD. CO-ELCB) 

12 DIAS  
11 NOITES 
COMO - ROMA  
QUARTA-FERIA-DOMINGO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



12 DIAS 11 NOITES 
COMO - ROMA  

QUARTA-FERIA-DOMINGO 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES   
EM CATEGORIA PRIMERA 

COMO          
Hotel Le Due Cort**** / Hotel Como **** / Hotel Cruise **** 

MILÃO 
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline **** / Hotel Una 
Scandinavia **** / Hotel Ascot ****  
/ UNA hotels Mediterraneo**** 

VENEZA 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / 
Hotel Contnental****   
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre  

FLORENÇA 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles ****  
/ Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 

ROMA 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............22 
2023 ABRIL………….  .05.....12....19....26 
2023 MAIO…....….......03....10.....17...24....31 
2023 JUNHO.…………07.....21 
2023 JULHO................05 
2023 AGOSTO…….….16...30 
2023 SETEMBRO…….06...13.....20....27 
2023 OUTUBRO…..….04...11 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.968,00 € 898,00 SEM REDUÇÃO

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

    SUPLEMENTO OPCIONAIS
“VERDE-MONUMENTAL  

€ 65,00 por pessoa Preços De Venda Ao Público. 
Inclui:- ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro La 
Scala / Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica de 
Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São 
Francisco ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso 
os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

“VERDE-OUT”   
€ 44,00 por pessoa Preços De Venda Ao Público. 
Inclui: - Transfer hotel Rome - aeroporto de Roma (válido somente em conexão 
com o circuito de Lagos e Encantos del Norte Como-Roma - TRANSFER DE 

O VALOR INCLUI 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação de Milão) ao hotel 
Como 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até 
o café da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transfer do hotel Como para o hotel Milão 
- Excursão regular de meio dia de ferry de Como a Bellagio - Cernobbio - 
Como (ida e volta) 
- Excursão regular de meio dia a partr de Stresa - Ilhas Borromeas - Stresa 
(ida e volta) 
- Entrada para as ilhas: Isola Bella e Isola Pescatori (Ilhas Borromeu) 
- Transporte do estacionamento central de Veneza até o ponto mais próximo 
ao seu hotel e vice-versa 
- Viagem de barco de meio dia para Murano, Burano  
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita de trem a partr de La 
Spezia. Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada 
arbitrariamente Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das 
condições climátcas ou do fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante 
a visita a uma única cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com um 
motorista / guia multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o 
passeio, exceto o 1º dia, o 4º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, 
o passeio é realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Bellagio, Milão, Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local em espanhol / inglês para visitas de Bellagio, Milão, Veneza e 
Florença 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de partda 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Ingressos para os monumentos exceto aqueles indicados na seção "o preço 
inclui" 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

LAGOS DO NORTE & ENCANTOS DO NORTE 
VERÃO 2023 (COD. CO-ELCB) 



Dia 1 Quarta-feira: Como 
Chegada ao aeroporto de Milão. Traslado em grupo 
(com outros partcipantes) para o hotel Como, 
encontro com os demais partcipantes. Jantar e 
acomodação. 

Dia 2 Quinta-feira:  
Como - Lago de Como (Bellagio - Cernobbio) - Como 
Café da manhã no hotel. Aproveite o tempo livre para 
visitar Como, situada no lago, com vistas panorâmicas 
únicas. Na hora marcada, saída em ferry público para 
uma maravilhosa excursão. A primeira parada será em 
Bellagio, no topo do "triângulo Larian", no 
promontório que divide a parte do lago entre Como e 
Lecco. Tanto o centro histórico dominado pela basílica 
românica de San Giacomo (ampliada na época 
barroca) quanto a arcada mais recente voltada para o 
lago estão perfeitamente preservados. Em seguida, de 
barco, saída para Cernobbio. Não perca a 
oportunidade de admirar as vilas localizadas nas 
margens do lago. Além disso, ao passar por 
Cernobbio, você poderá ver do barco um luxuoso 
hotel cercado por jardins tropicais. Regresso a Como. 
Jantar e alojamento 

Dia 3 Sexta-feira: Como - Lago Maggiore (Stresa - 
Ilhas Borromeu) - Como 
Café da manhã no hotel. Hoje iremos a Stresa, 
localizada na parte ocidental do lago Maggiore. Stresa 
é uma cidade elegante: visitaremos a pequena cidade 
e aproveitaremos o tempo livre para relaxar 
observando o lago e os Alpes. O Lago Maggiore é o 
segundo maior lago da Itália, marcando a fronteira 
entre duas regiões da Itália: Lombardia e Piemonte. À 
tarde, iremos às Ilhas Borromeu: Isola Madre (Ilha 
Mãe) e depois Ilha dos Pescadores. Não deixe de 
explorar a ilha no seu próprio ritmo, passeando pelas 
ruas estreitas ou tomando um café em uma cafeteria. 
De qualquer forma, visitaremos Isola Bella, onde o 
Palácio Borromeo está localizado, uma bela estrutura 
barroca do século XVII. Vamos explorar os jardins e 
admirar a fachada ornamentada. Retorno a Como, 
jantar e acomodação 

Dia 4 Sábado: Como - Milão 
Café da manhã no hotel. Dia livre. Traslado para Milão 
e conheça o resto dos partcipantes. Jantar e 
acomodação 

Dia 5 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de um 
passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval da 
cidade. O Teatro de la Scala, construído em 1776 e 
localizado na Piazza della Scala, não é apenas um 
monumento, mas um verdadeiro templo da música. 
Também entraremos na majestosa Galleria Vi{orio 
Emanuele II, um tesouro de engenharia do século XIX, 
em vez de um prédio, é um verdadeiro símbolo da 
excelência italiana. E por últmo mas não menos 
importante, chegaremos à Catedral, a terceira maior 
catedral da Europa. Almoço livre Tarde livre para 
descobrir a cidade por conta própria ou fazer compras 
(uma das principais atvidades da cidade de Milão). 
Jantar e acomodação. 

Dia 6 Segunda-feira:  
Milão - Sirmione (Lago de Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de 
Garda e, em partcular, para Sirmione: uma cidade 
antga cheia de ruas de paralelepípedos e 
monumentos históricos. Tempo livre para visitar a 
cidade ou a bela vila romana e / ou as cavernas de 
Catulo (Gro{e di Catullo). Se o tempo permitr, você 
também pode optar por desfrutar do castelo 
Scaligero, um exemplo raro de fortficação medieval 
em um lago. Contnuaremos a Verona, onde faremos 
um passeio panorâmico a pé pela cidade, conhecida 
por sua famosa Arena e por ser a cidade natal de 
Romeu e Julieta. Partda para Veneza. Jantar e 
acomodação em Veneza(ilha). 

Dia 7 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hote l . Ho je , p r ime i ro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela “Serenissima”: 
uma das cidades mais bonitas do mundo e um 
Patrimônio Mundial da UNESCO. O centro histórico 
de Veneza está localizado no meio de uma lagoa, com 
um total de 118 pequenas ilhas separadas por canais 
e conectadas por pontes pedestres. Caminharemos 
por belos monumentos (visitas externas), como o 
Palazzo Ducale, a famosa Ponte dos Suspiros ou a 
Basílica de São Marco (visita externa), descobrindo a 
beleza de Veneza. Almoço livre À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. Podemos 
admirar do barco a Igreja de San Giorgio Maggiore, 
uma igreja beneditna do século XVI projetada por 
Andrea Palladio e construída entre 1566 e 1610, os 
jardins públicos, a ponta de Santa Elena e o Lido (a 
famosa praia). Vamos chegar em Murano, conhecido 
mundialmente por sua indústria de fabricação de 
vidro. A segunda parada é na pitoresca ilha de Burano, 
famosa por suas casas de pescadores pintadas com 
cores vivas. Volto para o hotel. Jantar e acomodação 

Dia 8 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa 
na Piazza San Firenze; casa do Bargello e do tribunal 
Fiorentno, um tempo da igreja e hoje a sede do 
Tribunal de Florença. Contnuaremos na Igreja de 
Santa Croce, lar de muitas obras-primas e local de 
sepultamento de alguns dos personagens mais 
importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença 
desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte de 
Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazza degli Uffizi, 
além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e acomodação 
em Florença. 

Dia 9 Quinta-feira:  
Florença - Cinque Terre - Pisa - Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma 
excursão maravilhosa a uma das áreas mais famosas 
da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições climátcas 
permitrem, partda para Portovenere. Em caso de 
mau tempo, pararemos em La Spezia e visitaremos 
C i n q u e Te r re d e t re m) : e m Po r t o v e n e re 
embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de 
Cinque Terre.  

Seu guia o acompanhará com excelentes vistas sobre 
as vinhas dos terraços e os velhos olivais. Em seguida, 
partda para a encantadora cidade de Vernazza, 
caracterizada por suas ruas estreitas e sua pequena 
praça com vista para o mar. Retorno a Portovenere 
(ou La Spezia, se a rota foi feita de trem) e depois a 
Florença, mas primeiro faremos uma parada em Pisa 
para admirar (visitas externas) a famosa Torre 
Pendente. Chegada a Florença Jantar e acomodação. 
(Parte da viagem é feita de ferry, mas se as condições 
atmosféricas e o mar (conforme decisão arbitrária de 
Verdesicilia) não permitrem o embarque, a visita será 
realizada de trem). Dependendo do tempo disponível, 
das condições climátcas ou do fluxo turístco do 
momento, Verdesicilia garante a visita a uma única 
cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 

Dia 10 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano 
- Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu mármore 
exclusivo, a Piazza del Campo, o local onde o famoso 
Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas 
vezes por ano. Depois, teremos tempo livre para 
contnuar explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde, partda para 
a cidade murada de San Gimignano. Vamos explorar e 
admirar impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 

Dia 11 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã no hotel. Partda para a famosa área 
de Chiant, onde além de admirar a famosa paisagem 
toscana, podemos fazer uma degustação de vinhos 
(não incluída). Contnuaremos para Assis: famoso 
lugar de peregrinação. Caminharemos pelo labirinto 
de suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de 
Santa Clara e São Francisco para ver uma das maiores 
coleções de arte da Itália. Partda para Roma. Jantar e 
acomodação. 

Dia 12 Domingo: Roma (Roma Imperial) 
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. À tarde, 
aproveite uma excursão regular (com outros 
partcipantes) para descobrir o símbolo da Cidade 
Eterna: o Coliseu. Vá para a Piazza Venezia de ônibus 
com ar condicionado e inicie um passeio à tarde pela 
Roma Imperial, onde você visitará as atrações 
turístcas. Ao passar pela Piazza, maravilhe-se com o 
magnífico Il Vi{oriano, um impressionante palácio de 
mármore branco que domina a praça e pode ser visto 
de pratcamente todos os ângulos de Roma. 
Aproxime-se do Capitólio para uma caminhada pela 
Piazza del Campidoglio, a bela praça do século XVI 
projetada pelo mestre renascentsta Michelangelo. 
Aprecie as vistas do Fórum Romano e imagine como 
era a vida na época em que Roma foi fundada, 
aproximadamente 500 a.C.

LAGOS DO NORTE, ENCANTOS DO NORTE & ROMA 
VERÃO 2023 (COD. CO-ELCC)  

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

14 DIAS 13 NOITES 
COMO - ROMA  
QUARTA-FEIRA- TERÇA-FEIRA 



Evite as longas filas graças à sua entrada de acesso 
preferida e entre diretamente para ver onde foram 
realizadas as famosas lutas de gladiadores em Roma. 
Caminhe com seu guia pelo primeiro nível, onde as 
diferentes classes sociais ocupam seus lugares e 
admire o cenário em que as batalhas foram travadas. 
Hospedagem no hotel. 

Dia 13 Segunda-feira: Roma (Roma Clássica e 
Museus do Vaacano) 
Café da manhã. O Centro Histórico foi feito para um 
passeio, com inúmeras ruas de paralelepípedos e 
praças pitorescas alinhadas com cafés animados na 
calçada. Igrejas barrocas, fontes e palácios 
construídos durante o Renascimento estão 
espalhados por toda parte, acrescentando charme à 
quente Roma. Passeie pela Fonte de Trevi enquanto 
ouve o seu guia contar a tradição de jogar uma 
moeda dentro da fonte e depois jogue uma. Faça isso 
de acordo com a lenda: jogue uma moeda para visitar 
Roma novamente, duas moedas para se apaixonar por 
um italiano e uma terceira para se casar com uma! 
Depois de posar para as fotos em frente à 
resplandecente obra-prima, aproxime-se de caminhar 
até a coluna de Marco Aurelio e depois siga para o 
Palazzo di Montecitorio, um elegante palácio 
projetado por Bernini que hoje é usado como prédio 
parlamentar.Entre no Panteão de Roma e maravilhe-
se com o interior do monumento antgo mais bem 
preservado da cidade. Oficialmente uma igreja, o 
Panteão contém vários túmulos de ilustres italianos, 
como o gênio renascentsta Rafael. Pose para trar 
fotos de fora e depois caminhe da Piazza della 
Rotonda até a Piazza Navona para admirar suas 
esplêndidas fontes de Bernini 
Almoço por conta própria. À tarde, visite os Museus 
do Vatcano: esqueça as filas dos Museus do 
Vatcano, o segundo maior museu de arte e o quinto 
mais visitado do mundo, lar da famosa Capela Sistna 
e Raphael Stays. Evite as filas e entre diretamente 
para explorar por conta própria algumas das obras 
mais famosas do mundo, criadas por Michelangelo, 
Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci e muitas outras 
Hospedagem no hotel. 

Dia 14 Terça-feira: Roma 
Café da manhã FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS EM HOTEL OU EM RESTAURANTE 
LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

SAIDAS  
2023 MARÇO.............22 
2023 ABRIL……….....05.....12....19....26 
2023 MAIO…....….......03....10.....17...24....31 
2023 JUNHO.…………07.....21 
2023 JULHO................05 
2023 AGOSTO…….….16...30 
2023 SETEMBRO…….06...13.....20....27 
2023 OUTUBRO…..….04...11 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES   
EM CATEGORIA PRIMERA 

COMO         
Hotel Le Due Cort**** / Hotel Como **** 

MILÃO  
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline 
***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot 
**** 
  
VENEZA  
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / 
Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel Contnental****  
EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL HOTEL PODRIA SER 
EN MESTRE  

FLORENÇA   
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / 
Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / 
Hotel Grifone**** 
  
ROMA  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo 
d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

EXCURSÕES REGULARES EM ROMA 
AS VISITAS INDICADAS SÃO BASEADAS EM 
EXCURSÕES REGULARES EXISTENTES. OS CLIENTES 
TERÃO QUE SE DESLOCAR POR SUA CONTA ATÉ O 
PONTO DE SAÍDA. 

• AS EXCURSÕES SÃO FEITAS COM UM GUIA 
MULTILÍNGUE 

• OS CLIENTES TERÃO QUE IR POR SUO CONTO 
PARA O PONTO DE PARTIDA DA EXCURSÃO. 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
“VERDE-MONUMENTAL” 
€ 65,00 por pessoa Preços De Venda Ao Público. 
Inclui: - ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Milão: Teatro La Scala / Milão: 
Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: 
Basílica de Santa Croce e fones de ouvido / Siena: 
C a t e d r a l / A s s i s : B a s í l i c a d e S ã o 
Francisco ATENÇÃO: os dados referem-se ao 
preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos 
subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 

“VERDE-OUT”   
€ 44,00  por pessoa Preços De Venda Ao Público. 
Inclui:- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma 
(válido somente em conexão com o circuito de 
Lagos e Encantos do Norte & Roma Como-Roma - 
TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.516,00 € 1.021,00 SEM 
REDUÇÃO

14 DIAS 13 NOITES 
COMO - ROMA  

QUARTA-FEIRA- TERÇA-FEIRA 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA  

O VALOR INCLUI 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação de 
Milão) ao hotel Como 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas 
superiores / 4 estrelas ocupando apartamentos standard 
com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar 
no primeiro dia até o café da manhã no dia 12 
- Alojamento e café da manhã a partr do dia 12 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou 
uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por pessoa, 
por refeição 
- Transfer do hotel Como para o hotel Milão 
- Excursão regular de meio dia de ferry de Como a 
Bellagio - Cernobbio - Como (ida e volta) 
- Excursão regular de meio dia a partr de Stresa - Ilhas 
Borromeas - Stresa (ida e volta) 
- Entrada para as ilhas: Isola Bella e Isola Pescatori (Ilhas 
Borromeu) 
- Transporte do estacionamento central de Veneza até o 
ponto mais próximo ao seu hotel e vice-versa 
- Viagem de barco de meio dia para Murano, Burano  
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o 
tempo e o mar o permitrem. Caso contrário, a excursão 
será feita de trem a partr de La Spezia. Atenção: a 
escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada 
arbitrariamente Verdesicilia) Dependendo do tempo 
disponível, das condições climátcas ou do fluxo turístco 
do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única 
cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a 
capacidade do ônibus varia dependendo do número de 
partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio 
pode ser feito com um motorista / guia multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) 
durante todo o passeio, exceto o 1º dia, o 4º e o últmo 
dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado 
com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o 
passeio EXCETO em Bellagio, Milão, Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, 
Siena e Assis. 
- Guia local em espanhol / inglês para visitas de Bellagio, 
Milão, Veneza e Florença 
- excursão regular de meio dia em Roma (max 04 horas) 
com outros partcipantes para a visita à Roma Imperial 
(Coliseu e Fóruns Romanos) com entrada reservada 
- excursão regular de meio dia em Roma (máximo de 03 
horas) com outros partcipantes para o passeio a pé pela 
Roma Clássica 
- excursão regular de meio dia em Roma (max 04 horas) 
com outros partcipantes para a visita aos Museus do 
Vatcano e Capela Sistna com entrada reservada 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Bebidas durante as refeições. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços 
incluem" 

LAGOS DO NORTE, ENCANTOS DO NORTE & ROMA 
VERÃO 2023 (COD. CO-ELCC)  



Dia 1 Segunda-feira: Veneza 
Chegada ao aeroporto de Veneza. Transferência em 
grupo (com outros partcipantes) para o ponto 
acessível mais próximo ao hotel em Veneza. Encontro 
com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 

Dia 2 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro desfrutaremos 
de um passeio a pé pela Serenissima: uma das cidades 
mais bonitas do mundo e um Patrimônio Mundial da 
UNESCO. O centro histórico de Veneza está localizado 
no meio de uma lagoa, com um total de 118 pequenas 
ilhas separadas por canais e conectadas por pontes de 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a famosa 
Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São Marcos (visita 
externa), descobrindo a beleza de Veneza. Almoço 
livre. À tarde, faremos uma excursão às ilhas da lagoa: 
Murano, Burano. Podemos admirar do barco a Igreja 
de San Giorgio Maggiore, uma igreja beneditna do 
século XVI projetada por Andrea Palladio e construída 
entre 1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de 
Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos chegar 
em Murano, conhecido mundialmente por sua 
indústria de fabricação de vidro. A segunda parada é 
na pitoresca ilha de Burano, famosa por suas casas de 
pescadores pintadas com cores vivas. Volto para o 
hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 3 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa 
na Piazza San Firenze; casa do Bargello e do 
Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a sede 
do Tribunal de Florença. Contnuaremos na Igreja de 
Santa Croce, lar de muitas obras-primas e local de 
sepultamento de alguns dos personagens importantes 
da Itália. Em seguida, acessaremos a Piazza Signoria, o 
coração da cidade de Florença desde os tempos 
antgos. É famosa pela Fonte de Netuno, o Palazzo 
Vecchio e a bela Piazzale degli Uffizi, além da famosa 
Ponte Vecchio. Jantar e acomodação em Florença. 

Dia 4 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma 
excursão maravilhosa a uma das áreas mais famosas 
da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições climátcas 
permitrem, partda para Portovenere. Em caso de más 
condições climátcas, pararemos em La Spezia e 
visitaremos Cinque Terre em trem): em Portovenere 
embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de 
Cinque Terre. Seu guia o acompanhará com excelentes 
vistas sobre as vinhas dos terraços e os velhos olivais. 
Depois, partda para a encantadora cidade de 
Vernazza, caracterizada por suas ruas estreitas e sua 
pequena praça com vista para o mar. Retorno a 
Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de trem) e 
depois a Florença, mas primeiro faremos uma parada 
em Pisa para admirar (visitas externas) a famosa Torre 
Pendente. Chegada a Florença Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do mar 
(consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não 
permitrem o embarque, a visita será feita em trem. 
Dependendo do tempo disponível, das condições 
meteorológicas ou turístcas, Verdesicilia garante 
visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 

Dia 5 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - 
Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu mármore 

exclusivo, a Piazza del Campo, o local onde o famoso 
Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas 
vezes por ano. Depois, teremos tempo livre para 
contnuar explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde, partda para 
a cidade murada de San Gimignano. Vamos explorar e 
admirar impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 

Dia 6 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa 
área de Chiant, onde além de admirar a famosa 
paisagem toscana, podemos fazer uma degustação 
de vinhos (não incluída). Contnuaremos em Assis: 
famoso local de peregrinação. Caminharemos pelo 
labirinto de suas ruas medievais e visitaremos a 
Basílica de Santa Clara e São Francisco para ver uma 
das maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 

Dia 7 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto de 
Roma por conta própria. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS EM HOTEL OU EM RESTAURANTE 
LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO      27 
2023 ABRIL          10 (PORT/SPA)....17....24 
2023 MAIO          01-08 (PORT/SPA)….15....22.....29    
2023 JUNHO       05 (PORT/SPA)....12....26 
2023 JULHO        10 (PORT/SPA) 
2023 AGOSTO     21 (PORT/SPA) 
2023SETEMBRO 04 (PORT/SPA) 11-18(PORT/SPA)….25 
2023 OUTUBRO 02-.09 (PORT/SPA)……..16 
2024 JANEIRO     01  
  
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) 
SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) E 
EM ESPANHOL 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO..........30 
2023 NOVEMBRO…....13 
2023 DEZEMBRO….....04 
2024 JANEIRO.............15 
2024 FEVEREIRO........12 
2024 MARÇO...............18 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES   
EM CATEGORIA PRIMERA 

VENEZA 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / 
Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel Contnental**** 
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser 
En Mestre  

FLORENÇA 

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / 
Hotel C-Hotels **** / Cadena Nh Hoteles **** / 
Hotel Grifone**** / Una Hotels Vi{oria**** 

ROMA 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo 
D’azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

TOUR SERENISSIMA 
VERÃO 2023 (COD. VE-ESVA) INVERNO (COD.VE-ISVA) 

7 DIAS  
6 NOITES 
VENEZA- ROMA  
SEGUNDA-FEIRA-DOMINGO 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.722,00 € 416,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.500,00 € 416,00 SEM REDUÇÃO

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA   

SAIDAS GARANTIDAS 
EM PORTUGUÊS      

(E ESPANHOL): 
10.04.2023 – 
08.05.2023 – 
05.06.2023 – 
10.07.2023 – 
21.08.2023 – 

04.09.2023 –18.09.23–  
09.10.2023

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo (com outros partcipantes) para o 
ponto acessível mais próximo ao hotel em Veneza. O 
transfer será feito em determinados horários durante o 
dia – ESPERA MAXIMA 01 HORA. O cliente terá que ir 
para o balcão "SHUTTLE TRANSFERS" localizado no 
saguão de desembarque do aeroporto). 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas 
superiores / 4 estrelas ocupando quartos standard com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o 
jantar no primeiro dia até o café da manhã no últmo 
dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou 
uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por pessoa, 
por refeição 
- Transporte do ponto mais próximo do seu hotel ao 
estacionamento central de Veneza 
- Viagem de barco de meio dia para Murano, Burano  
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o 
tempo e o mar o permitrem. Caso contrário, a 
excursão será feita em trem a partr de La Spezia. 
Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será 
tomada arbitrariamente Verdesicilia) Dependendo do 
tempo disponível, das condições climátcas ou do fluxo 
turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a 
uma única cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a 
capacidade do ônibus varia dependendo do número de 
partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio 
pode ser feito com motorista / guia que fala espanhol / 
inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) 
durante todo o passeio, exceto o 1º e o últmo dia. 
Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado 
com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o 
passeio EXCETO em Veneza e Florença 
- Visitas livres em Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Veneza e Florença 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transferência de partda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços 
incluem" 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS (E ESPANHOL):  
10.04.2023 – 08.05.2023 – 05.06.2023 – 10.07.2023 – 
21.08.2023 – 04.09.2023 – 18.09.23 – 09.10.2023 
ATENÇÃO: OS DIAS 7 E 8 DO PROGRAMA NÃO SÃO 
GARANTIDOS EM PORTUGUES  

Dia 1 Segunda-feira: Veneza 
Chegada ao aeroporto de Veneza. Transferência em 
grupo (com outros partcipantes) para o ponto 
acessível mais próximo ao hotel em Veneza. Encontro 
com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 

Dia 2 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hote l . Ho je , p r ime i ro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela Serenissima: 
uma das cidades mais bonitas do mundo e um 
Patrimônio Mundial da UNESCO. O centro histórico 
de Veneza está localizado no meio de uma lagoa, com 
um total de 118 pequenas ilhas separadas por canais 
e conectadas por pontes de pedestres. Caminharemos 
por belos monumentos (visitas externas), como o 
Palazzo Ducale, a famosa Ponte dos Suspiros ou a 
Basílica de São Marco (visita externa), descobrindo a 
beleza de Veneza. Almoço livre. À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. Podemos 
admirar do barco a Igreja de San Giorgio Maggiore, 
uma igreja beneditna do século XVI projetada por 
Andrea Palladio e construída entre 1566 e 1610, os 
jardins públicos, a ponta de Santa Elena e o Lido (a 
famosa praia). Vamos chegar em Murano, conhecido 
mundialmente por sua indústria de fabricação de 
vidro. A segunda parada é na pitoresca ilha de Burano, 
famosa por suas casas de pescadores pintadas com 
cores vivas. Volto para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 3 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa 
na Piazza San Firenze; casa do Bargello e do 
Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a sede 
do Tribunal de Florença. Contnuaremos na Igreja de 
Santa Croce, lar de muitas obras-primas e local de 
sepultamento de alguns dos personagens importantes 
da Itália. Em seguida, acessaremos a Piazza Signoria, o 
coração da cidade de Florença desde os tempos 
antgos. É famosa pela Fonte de Netuno, o Palazzo 
Vecchio e a bela Piazzale degli Uffizi, além da famosa 
Ponte Vecchio. Jantar e acomodação em Florença. 

Dia 4 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma 
excursão maravilhosa a uma das áreas mais famosas 
da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições climátcas 
permitrem, partda para Portovenere. Em caso de 
más condições climátcas, pararemos em La Spezia e 
visitaremos Cinque Terre em trem): em Portovenere 
embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de 
Cinque Terre. Seu guia o acompanhará com 
excelentes vistas sobre as vinhas dos terraços e os 
velhos olivais. Depois, partda para a encantadora 
cidade de Vernazza, caracterizada por suas ruas 
estreitas e sua pequena praça com vista para o mar. 
Retorno a Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi 
feita de trem) e depois a Florença, mas primeiro 
faremos uma parada em Pisa para admirar (visitas 
externas) a famosa Torre Pendente. Chegada a 
Florença Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do mar 
(consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não 

permitrem o embarque, a visita será feita em trem. 
Dependendo do tempo disponível, das condições 
meteorológicas ou turístcas, Verdesicilia garante 
visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 

Dia 5 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - 
Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu mármore 
exclusivo, a Piazza del Campo, o local onde o famoso 
Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas 
vezes por ano. Depois, teremos tempo livre para 
contnuar explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde, partda para 
a cidade murada de San Gimignano. Vamos explorar e 
admirar impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 

Dia 6 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa 
área de Chiant, onde além de admirar a famosa 
paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de 
vinhos (não incluída). Contnuaremos em Assis: 
famoso local de peregrinação. Caminharemos pelo 
labirinto de suas ruas medievais e visitaremos a 
Basílica de Santa Clara e São Francisco para ver uma 
das maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 

Dia 7 Domingo: Roma (Roma Imperial) 
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre À tarde, 
aproveite uma excursão regular (com outros 
partcipantes) para descobrir o símbolo da Cidade 
Eterna: o Coliseu.Vá para a Piazza Venezia de ônibus 
com ar condicionado e inicie um passeio à tarde pela 
Roma I mperial, onde você visitará as atrações 
turístcas. Ao passar pela Piazza, maravilhe-se com o 
magnífico Il Vi{oriano, um impressionante palácio de 
mármore branco que domina a praça e pode ser visto 
de pratcamente todos os ângulos de Roma. 
Aproxime-se do Capitólio para uma caminhada pela 
Piazza del Campidoglio, a bela praça do século XVI 
projetada pelo mestre renascentsta Michelangelo. 
Aprecie as vistas do Fórum Romano e imagine como 
era a vida na época em que Roma foi fundada, 
aproximadamente 500 a.C. Evite as longas filas graças 
à sua entrada de acesso preferida e entre diretamente 
para ver onde foram realizadas as famosas lutas de 
gladiadores em Roma. Caminhe com seu guia pelo 
primeiro nível, onde as diferentes classes sociais 
ocupam seus lugares e admire o cenário em que as 
batalhas foram travadas. 
Alojamento em hotel. 

Dia 8 Segunda-feira: Roma (Roma Clássica e Museus 
do Vaacano) 
Pequeno almoço O Centro Storico foi feito para uma 
caminhada descontraída, com inúmeras ruas de 
paralelepípedos e praças pitorescas alinhadas com 
animados cafés na calçada. Igrejas barrocas, fontes e 
palácios construídos durante o Renascimento estão 
espalhados por toda parte, acrescentando charme à 
quente Roma. Passeie pela Fonte de Trevi enquanto 
ouve o seu guia contar a tradição de jogar uma moeda 
dentro da fonte e depois jogue uma. Faça isso de 
acordo com a lenda: jogue uma moeda para visitar 
Roma novamente, duas moedas para se apaixonar por 
um italiano e uma terceira para se casar com uma! 
Depois de posar para as fotos em frente à 
resplandecente obra-prima, aproxime-se de caminhar 

até a coluna de Marco Aurelio e 
depois siga para o Palazzo di Montecitorio, um 
elegante palácio projetado por Bernini que hoje é 
usado como prédio parlamentar. Entre no Panteão de 
Roma e maravilhe-se com o interior do monumento  

antgo mais bem preservado da cidade. Oficialmente 
uma igreja, o Panteão contém vários túmulos de 
ilustres italianos, como o gênio renascentsta Rafael. 
Pose para trar fotos de fora e depois caminhe da 
Piazza della Rotonda até a Piazza Navona para 
admirar suas esplêndidas fontes de Bernini.  Almoço 
por conta própria. 
À tarde, visite os Museus do Vatcano: esqueça as filas 
dos Museus do Vatcano, o segundo maior museu de 
arte e o quinto mais visitado do mundo, lar da famosa 
Capela Sistna e Raphael Stays. Evite as filas e entre 
diretamente para explorar por conta própria algumas 
das obras mais famosas do mundo, criadas por 
Michelangelo, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci e 
muitas outras. Alojamento em hotel. 

Dia 9 Terça-feira: Roma 
Pequeno almoço FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS EM HOTEL OU EM RESTAURANTE 
LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA  

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO............27 
2023 ABRIL         10 (PORT/SPA)....17....24 
2023 MAIO         01- 08 (PORT/SPA)....15....22.....29 
2023 JUNHO      05 (PORT/SPA)....12....26 
2023 JULHO       10 (PORT/SPA) 
2023 AGOSTO    21 (PORT/SPA) 
23 SETEMBRO    04 (PORT/SPA)11-18(PORT/SPA)….25 
2023 OUTUBRO 02- 09(PORT/SPA)……..16 
2024 JANEIRO.........01  
  
  
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) 
SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) E 
EM ESPANHOL 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 

2023 OUTUBRO……….30 
2023 NOVEMBRO…...13 
2023 DEZEMBRO….....04 
2024 JANEIRO………….15 
2024 FEVEREIRO……..12 
2024 MARÇO……………18 

TOUR SERENISSIMA & ROMA 
VERÃO 2023 (COD. VE-ESVB) INVERNO (COD.VE-ISVB) 

9 DIAS 8 NOITES 
VENEZA- ROMA  
SEGUNDA-FEIRA-TERÇA-FEIRA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
DE CATEGORIA PRIMERA 

VENEZA 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / 
Hotel Contnental**** En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En 
Mestre  

FLORENÇA 

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena Nh 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / Una Hotels Vi{oria**** 

ROMA 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo D’azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

 SUPLEMENTO OPCIONAIS 
“VERDE-MONUMENTAL  
€ 40,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Florença: Basílica de 
Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São 
Francisco ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso 
os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

“VERDE-OUT” 
€ 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em conexão 
com o circuito Serenissima Veneza-Roma - TRANSFER DE GRUPO) 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 2.270,00 € 715,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 2.048,00 € 715,00 SEM REDUÇÃO

9 DIAS 8 NOITES
VENEZA- ROMA 

SEGUNDA-FEIRA-TERÇA-FEIRA

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo (com outros partcipantes) para o ponto acessível mais 
próximo ao hotel em Veneza. O transfer será feito em determinados horários 
durante o dia – ESPERA MAXIMA 01 HORA. O cliente terá que ir para o 
balcão "SHUTTLE TRANSFERS" localizado no saguão de desembarque do 
aeroporto). 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até 
o café da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte do ponto mais próximo do seu hotel ao estacionamento central 
de Veneza 
- Viagem de barco de meio dia para Murano, Burano  
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita em trem a partr de La 
Spezia. Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada 
arbitrariamente Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das 
condições climátcas ou do fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante 
a visita a uma única cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com 
motorista / guia que fala espanhol / inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o 
passeio, exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio 
é realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Veneza e Florença 
- Visitas livres em Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Veneza e Florença 
- Iva 

  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transferência de partda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

TOUR SERENISSIMA & ROMA 
VERÃO 2023 (COD. VE-ESVB) INVERNO (COD.VE-ISVB) 

SAIDAS GARANTIDAS 
EM PORTUGUÊS      
(E ESPANHOL): 
10.04.2023 – 
08.05.2023 – 
05.06.2023 – 
10.07.2023 – 
21.08.2023 – 
04.09.2023 –18.09.23–  
09.10.2023



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS (E ESPANHOL):  
11.04.23 – 09.05.23 – 06.06.23 – 11.07.23 – 22.08.23 – 
05.09.23 – 19.09.23 – 10.10.23  

Dia 1 Terça-feira: Florença 
Chegada ao aeroporto de Florença. Transfer em grupo (com outros 
partcipantes) para o hotel. Jantar e acomodação 

Dia 2 Quarta-feira: Florença 
Café da manhã no hotel. Manhã e almoço livre. À tarde, encontro o resto dos 
partcipantes. Desfrutaremos de um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa na 
Piazza San Firenze; casa do Bargello e do Tribunal Fiorentno, um tempo da igreja e hoje a 
sede do Tribunal de Florença. Contnuaremos na Igreja de Santa Croce, lar de muitas 
obras-primas e local de sepultamento de alguns dos personagens mais importantes da 
Itália. Em seguida, acessaremos a Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença desde 
os tempos antgos. É famosa pela Fonte de Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale 
degli Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e acomodação em Florença. 

Dia 3 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma excursão maravilhosa a uma das 
áreas mais famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições meteorológicas permitrem, 
partda para Portovenere. Em caso de más condições climátcas, pararemos em La Spezia e 
visitaremos as Cinque Terre em trem): em Portovenere, embarcaremos em uma balsa 
regular que nos levará a Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de Cinque 
Terre. Seu guia o acompanhará com excelentes vistas sobre as vinhas dos terraços e os 
velhos olivais. Em seguida, partda para a encantadora cidade de Vernazza, caracterizada 
por suas ruas estreitas e sua pequena praça com vista para o mar. Retorno a Portovenere 
(ou La Spezia, se a rota foi feita de trem) e depois a Florença, mas primeiro faremos uma 
parada em Pisa para admirar (visitas externas) a famosa Torre Pendente. Chegada a 
Florença Jantar e acomodação. (Parte da viagem é feita de balsa, mas se as condições 
atmosféricas e o mar (de acordo com decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitrem o 
embarque, a visita será feita em trem). Dependendo do tempo disponível, das condições 
climátcas ou do fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única 
cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 

Dia 4 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade medieval de Siena. Passeio pela 
cidade, incluindo (visitas externas): a catedral, admirando seu mármore exclusivo, a Piazza 
del Campo, o local onde o famoso Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas vezes 
por ano. Depois, aproveitaremos o tempo livre para contnuar explorando a cidade de 
Siena de forma independente ou para o almoço. À tarde, partda para a cidade murada de 
San Gimignano. Vamos explorar e admirar impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 

Dia 5 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa área de Chiant, onde além de 
admirar a famosa paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de vinhos (não 
incluída). Contnuaremos em Assis: famoso local de peregrinação. Caminharemos pelo 
labirinto de suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de Santa Clara e São Francisco 
para ver uma das maiores coleções de arte da Itália. Partda para Roma. Jantar e 
acomodação. 

Dia 6 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto de Roma por conta própria. Fim dos 
nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER REALIZADOS EM HOTEL OU EM 
RESTAURANTE LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

CIDADE &HOTEIS CENTRAIS  
FLORENCIA :  
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi�oria**** 

ROMA :  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale*** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDE-MONUMENTAL € 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Florença: Basílica de Santa 
Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São Francisco 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos 
subam, teremos que adaptar o preço do suplemento automatcamente. 

“VERDE-OUT € 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em conexão com o 
circuito Renascimento Florença-Roma - TRANSFER DE GRUPO) 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.358,00 € 332,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.142,00 € 320,00 SEM REDUÇÃO

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação de Florença) para o hotel em 
Florença 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas ocupando 
quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até o café 
da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita em trem a partr de La Spezia. 
Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada arbitrariamente pela 
Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das condições climátcas ou do 
fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única cidade de 
Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus varia 
dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com um 
motorista / guia multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, 
exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado 
com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Florença 
- Visitas livres em Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Florença 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transferência de partda 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO         28 
2023 ABRIL             11(PORT/SPA)....18....25 
2023 MAIO             02- 09(PORT/SPA)……..16....23....30 
2023 JUNHO          06 (PORT/SPA)....13....27 
2023 JULHO           11(PORT/SPA) 
2023 AGOSTO        22(PORT/SPA) 
2023 SETEMBRO   05(PORT/SPA)....12....19(PORT/SPA)....26 
2023 OUTUBRO     03-10(PORT/SPA)…………17 
  
  
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) SERÃO REALIZADAS EM 
PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO..........30 
2023 NOVEMBRO…....13 
2023 DEZEMBRO….....04 
2024 JANEIRO.............15 
2024 FEVEREIRO........12 
2024 MARÇO...............18 

TOUR RENASCIMIENTO 
VERÃO 2023 (COD. FI-ERIA) INVERNO ( COD.FI-IRIA) 

6 DIAS 5 NOITES 
FLORENÇA-ROMA  

TERÇA-FEIRA-DOMINGO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.906,00 € 532,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.632,00 € 522,00 SEM REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação de Florença) para o 
hotel em Florença 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã buffet diário 
- 5 jantares de acordo com o programa - sem bebidas 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita de trem a partr de La 
Spezia. Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada 
arbitrariamente Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das 
condições climátcas ou do fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a 
visita a uma única cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com um 
motorista / guia multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o 
passeio, exceto o 1, 6, 7 e 8. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é 
realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Florença 
- Visitas livres em Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Florença 
- excursão regular de meio dia (max 04 horas) com outros partcipantes para 
a visita à Roma Imperial (Coliseu e Fóruns Romanos) com entrada reservada 
- excursão regular de meio dia (no máximo 03 horas) com outros 
partcipantes para o passeio a pé pela Roma Clássica 
- excursão regular de meio dia (max 04 horas) com outros partcipantes para 
a visita aos Museus do Vatcano e Capela Sistna com entrada reservada 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI 
-- Vôos -- Transfer de partda -- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
-- Os ingressos para os monumentos, exceto os indicados como incluídos -- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  -- Dicas e extras pessoais. -- Serviço de bagagem. -- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 
EM CATEGORIA PRIMERA 

FLORENCIA :  
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena 
NH Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 

ROMA :  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale*** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM DOS INDICADOS AQUI 
ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDE-MONUMENTAL € 40,00 por pessoa Preços De Venda Ao Público. 
Inclui: ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Florença: Basílica de 
Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São 
Francisco ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. 
Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

“VERDE-OUT € 44,00 por pessoa Preços De Venda Ao Público. Inclui: 
Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em conexão com 
o circuito Renascimento & Roma Florença-Roma - TRANSFER DE GRUPO) 
)  

Dia 1 Terça-feira: Florença 
Chegada ao aeroporto de Florença. Transfer em grupo (com outros partcipantes) para o hotel. 
Jantar e acomodação 

Dia 2 Quarta-feira: Florença 
Café da manhã no hotel. Manhã e almoço livre. À tarde, encontro o resto dos partcipantes. 
Desfrutaremos de um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa na Piazza San Firenze; 
casa do Bargello e do Tribunal fiorentno, um tempo da igreja e hoje a sede do Tribunal de 
Florença. Contnuaremos na Igreja de Santa Croce, lar de muitas obras-primas e local de 
sepultamento de alguns dos personagens importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte 
de Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. 
Jantar e acomodação em Florença. 

Dia 3 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma excursão maravilhosa a uma das áreas 
mais famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições meteorológicas permitrem, partda para 
Portovenere. Em caso de más condições climátcas, pararemos em La Spezia e visitaremos as 
Cinque Terre em trem): em Portovenere, embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de Cinque Terre. Seu guia o acompanhará 
com excelentes vistas sobre as vinhas dos terraços e os velhos olivais. Em seguida, partda para 
a encantadora cidade de Vernazza, caracterizada por suas ruas estreitas e sua pequena praça 
com vista para o mar. Retorno a Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de trem) e depois a 
Florença, mas primeiro faremos uma parada em Pisa para admirar (visitas externas) a famosa 
Torre Pendente. Chegada a Florença Jantar e acomodação. (Parte da viagem é feita de balsa, 
mas se as condições atmosféricas e o mar (de acordo com decisão arbitrária de Verdesicilia) não 
permitrem o embarque, a visita será feita em trem). Dependendo do tempo disponível, das 
condições climátcas ou do fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única 
cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 

Dia 4 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, 
incluindo (visitas externas): a catedral, admirando seu mármore exclusivo, a Piazza del Campo, o 
local onde o famoso Palio di Siena acontece(corridas de cavalos duas vezes por ano). Depois, 
aproveitaremos o tempo livre para contnuar explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde, partda para a cidade murada de San Gimignano. 
Vamos explorar e admirar impressionantes monumentos românicos e gótcos. Volto para 
Florença. Jantar e acomodação. 

Dia 5 Sábado: Florença - Chiand - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa área de Chiant, onde além de admirar a 
famosa paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de vinhos (não incluída). 
Contnuaremos em Assis: famoso local de peregrinação. Caminharemos pelo labirinto de suas 
ruas medievais e visitaremos a Basílica de Santa Clara e São Francisco para ver uma das maiores 
coleções de arte da Itália. Partda para Roma. Jantar e acomodação. 

Dia 6 Domingo: Roma (Roma Imperial) 
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre.À tarde, aproveite uma excursão regular (com outros 
partcipantes) para descobrir o símbolo da Cidade Eterna: o Coliseu. Vá para a Piazza Venezia de 
ônibus com ar condicionado e inicie um passeio à tarde pela Roma Imperial, onde você visitará 
as atrações turístcas. Ao passar pela Piazza, maravilhe-se com o magnífico Il Vi{oriano, um 
impressionante palácio de mármore branco que domina a praça e pode ser visto de 
pratcamente todos os ângulos de Roma.Aproxime-se do Capitólio para uma caminhada pela 
Piazza del Campidoglio, a bela praça do século XVI projetada pelo mestre renascentsta 
Michelangelo. Aprecie as vistas do Fórum Romano e imagine como era a vida na época em que 
Roma foi fundada, aproximadamente 500 a.C. Evite as longas filas graças à sua entrada de 
acesso preferida e entre diretamente para ver onde foram realizadas as famosas lutas de 
gladiadores em Roma. Caminhe com seu guia pelo primeiro nível, onde as diferentes classes 
sociais ocupam seus lugares e admire o cenário em que as batalhas foram travadas. 
Alojamento em hotel. 

Dia 7 Segunda-feira: Roma (Roma Clássica e Museus do Vadcano) 
Pequeno almoço O Centro Storico foi feito para uma caminhada descontraída, com inúmeras 
ruas de paralelepípedos e praças pitorescas alinhadas com animados cafés na calçada. Igrejas 
barrocas, fontes e palácios construídos durante o Renascimento estão espalhados por toda 
parte, acrescentando charme à quente Roma. Passeie pela Fonte de Trevi enquanto ouve o seu 
guia contar a tradição de jogar uma moeda dentro da fonte e depois jogue uma. Faça isso de 
acordo com a lenda: jogue uma moeda para visitar Roma novamente, duas moedas para se 
apaixonar por um italiano e uma terceira para se casar com uma! Depois de posar para as fotos 
em frente à resplandecente obra-prima, aproxime-se de caminhar até a coluna de Marco Aurelio 
e depois siga para o Palazzo di Montecitorio, um elegante palácio projetado por Bernini que 
hoje é usado como prédio parlamentar. Entre no Panteão de Roma e maravilhe-se com o interior 
do monumento antgo mais bem preservado da cidade. Oficialmente uma igreja, o Panteão 
contém vários túmulos de ilustres italianos, como o gênio renascentsta Rafael. Pose para trar 
fotos de fora e depois caminhe da Piazza della Rotonda até a Piazza Navona para admirar suas 
esplêndidas fontes de Bernini Almoço por conta própria. À tarde, visite os Museus do Vatcano: 
esqueça as filas dos Museus do Vatcano, o segundo maior museu de arte e o quinto mais 
visitado do mundo, lar da famosa Capela Sistna e Raphael Stays. Evite as filas e entre 
diretamente para explorar por conta própria algumas das obras mais famosas do mundo, criadas 
por Michelangelo, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci e muitas outras Alojamento em hotel. 

Dia 8 Terça-feira: Roma 
Pequeno almoço FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO 
SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER REALIZADOS EM HOTEL OU EM 
RESTAURANTE LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

TOUR RENASCIMIENTO & ROMA 
VERANO 2023 (COD. FI-ERIC) INVIERNO ( COD.FI-IRIC) 

SAIDAS  
ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO..............28 
2023 ABRIL…….….…11….18....25 
2023 MAIO………..…..
02....09....16....23....30 
2023 JUNHO.……...…06....13....27 
2023 JULHO..………...11 
2023 AGOSTO….…....22 
2023 SETEMBRO……05....12....19. 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OCTUBRE      31 
2023 NOVIEMBRE 14 
2023 DICIEMBRE   05 
2024 ENERO           02-16 
2024 FEBRERO       13 
2024 MARZO          19 

8 DIAS 7 NOITES 
FLORENÇA-ROMA  

TERÇA-FEIRA- TERÇA-FEIRA 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA



6 DIAS 5 NOITES 
FLORENÇA-ROMA 

Dia 1: Florença 
Chegada ao aeroporto de Florença. Traslado ao hotel. 
Hospedagem 

Dia 2: Florença 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, encontro o resto dos 
partcipantes (transfer para o ponto de partda da excursão por 
conta própria). O passeio começa com a descoberta da cidade de 
um dos lugares panorâmicos mais bonitos e romântcos do 
mundo: PIAZZALE MICHELANGELO, de onde podemos ver toda a 
cidade velha e as colinas circundantes. Contnuamos pelo coração de Florença até a 
GALERIA DA ACADEMIA, onde podemos admirar o David original de Michelangelo, 
os inacabados Prigioni, San Ma{eo, Pietà di Palestrina e outras obras-primas. Nosso 
passeio contnua pelas ruas de Florença, chegando ao DUOMO, onde aprendemos 
os segredos da Torre campanaria de Gio{o, descobrimos a beleza do Batstério com 
as portas douradas, entre as quais a famosa porta o Paraíso  e, finalmente, a 
charmosoa Catedral 

Dia 3: Florença - Pisa - Siena 
Café da manhã no hotel. De manhã, partciparemos de outra excursão com outros 
partcipantes para descobrir a cidade de Pisa. Entre nossas excursões, você não pode 
perder a visita a uma das cidades mais famosas e estudadas do mundo, PISA. Nosso 
passeio começa com um passeio pelas antgas muralhas medievais que nos levam à 
Puerta de Santa Maria, onde podemos admirar a espetacular Piazza dei Miracoli com 
suas maravilhas arquitetônicas e onde o guia nos acompanha para visitar a majestosa 
Catedral, Obra-prima da arte românica. Regresso para Florença. À tarde, traslado ao 
hotel em Siena. Resto do dia livre. Hospedagem 

Dia 4: Siena - San Gimignano - Volterra - Siena 
Café da manhã Manhã dedicada à visita da cidade. Cercada pelas florestas de 
Chiant, por um lado, das colinas, por outro, a cidade parece alongar-se sobre uma 
colina baixa, em uma posição central em relação às terras que sempre foram seu 
domínio. A famosa cidade do Palio das contradas fascina com as milhares de cores 
das suas bandeiras, suas ruas sinuosas, a perfeição de seus monumentos gótcos, a 
fama de seus ilustres filhos e o sabor dos produtos que podem ser testados aqui. 
Partda para San Gimignano, a "cidade das Torres", onde você visitará o portão de 
San Giovanni, a Praça da Cisterna, o Palácio Popolo, o Museu Cívico e San Agostno. 
Almoço livre Contnuação para Volterra. Localizada no ponto mais alto de uma colina 
alta, a cidade com sua silhueta austera e medieval é famosa pelo artesanato em 
alabastro. City tour com a Plaza e o Palácio Priori, Duomo, Batstério, Pinacoteca e 
Museu Cívico. Volte para Siena. Hospedagem no hotel. 

Dia 5: Siena - Chiana - Lucca - Siena 
Café da manhã. Pela manhã, partda pela Strada del Chiant -Ruta del Chiant-, o 
vinho mais famoso da Itália. Ao longo do caminho, você pode ver as colinas 
encantadoras, as aldeias pitorescas com suas antgas torres, as fazendas e, 
naturalmente, as vinhas. Visita de Castellina in Chiant, o antgo município e suas 
muralhas. Próxima visita a Greve in Chiant, com sua praça assimétrica com varandas 
e terraços. Almoço livre. Partda para Lucca, uma cidade cercada por uma faixa de 
paredes que foi preservada inteira. Visita da Praça Napoleona, Palácio da Província, 
Duomo, Praça San Martno e Praça Anfiteatro. Depois, regresso a Siena. 

Dia 6: Siena - Montepulciano - Pienza - Montalcino - Roma 
Café da manhã Partda para Montepulciano. A cidade, uma pérola ar�stca de 1500, 
está localizada a 750 metros do nível do mar, no topo de uma colina perto do Val de 
Chiana, em um território já habitado nos tempos etrusco e romano. É devido à sua 
fama, especialmente pela produção do vinho "Nobile", vinho tnto de alta qualidade. 
Contnuação para Pienza. Esta cidade, no topo de uma colina com vista para o vale 
de Orcia, é uma etapa essencial para suas belezas ar�stcas e boa culinária local. É 
visitada a famosa praça Renascentsta Pio II, onde aparecem a Catedral, o Palácio 
Piccolomini, o Palácio Comum, o Palácio Borgia e o maravilhoso passeio panorâmico 
pelas paredes, que de relance permitem ver todo o vale fechado em o fundo pelo 
monte Amiata. Partda para Montalcino; A grande fortaleza caracteriza a cidade, com 
vista sobre os três vales de Asso, d'Aria e Orcia. Visita, almoço livre e seguir, partda 
para Roma. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

MARAVILHAS DA TOSCANA 
VERÃO 2023 (COD.FI-ERIB) 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 2.010,00 € 830,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.860,00 € 800,00 SEM REDUÇÃO

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo (com outros partcipantes) do aeroporto / estação de 
trem de Florença para o hotel em Florença 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos standard 
com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Hospedagem e café da manhã incluído 
- excursão regular de meio dia (max 04 horas) com outros partcipantes para 
a visita de Florença (incluindo a entrada da Galeria Accademia) 
- excursão regular de meio dia (no máximo 04 horas) com outros 
partcipantes para a visita a Pisa (ATENÇÃO: entrada na Torre Pendente 
NÃO incluída) 
  VISITAS DE FLORENÇA: OS CLIENTES TERÃO QUE SE MOVER POR SUA 
CONTA PARA O PONTO DE SAÍDA DA EXCURSÃO - 
  EXCURSÕES REGULARES COM OUTROS PARTICIPANTES 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com um 
motorista / guia multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) a partr do 4º dia. 
Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Florença 
- Guia local para visitas a Florença 
- Degustação de vinhos tntos Nobile di Montepulciano e Chiant 
- Iva  

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma  
- Bebidas durante as refeições. 
- Ingressos os monumentos, exceto a entrada da Galeria Accademia 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  

FLORENÇA 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / 
Cadena Nh Hoteles **** / Hotel Grifone**** / Una Hotels Vi{oria**** 

SIENA :  
Hotel Athena**** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

€ 44,00 por pessoa Preços De Venda Ao Público. 
Inclui: Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em 
conexão com o circuito Maravilhas da Toscana Florença -Roma - 
TRANSFER DE GRUPO) 

SAIDAS 
  
ALTA TEMPORADA 
2023 JULHO.……........04....11....25 
2023 AGOSTO.............01....29 
2023 OUTUBRO…..….03....17 

BAIXA TEMPORADA 
2023 MARÇO…………25 
2023 ABRIL………...…18......25 
2023 MAIO……..…......09......30 
2023 JUNHO.……........13 
2023 OUTUBRO…..….24 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1: Milão - Gênova 
Às 08:30, o roteiro começa (e termina) no Starhotels Ritz, 
Via Spallanzani 40, Milão. Pedimos gentlmente que você 
entre em contato para qualquer transfer e / ou serviço 
adicional 
Saída de Milão com destno a Gênova (É POSSÍVEL SAIR 
DIRETAMENTE DE GÊNOVA, ENCONTRANDO O GRUPO 
ÀS 10h45), porto entre os primeiros da Europa entre os 
primeiros no sul da Europa, o primeiro na Itália. Sexta cidade do 
país, Gênova tem uma história importante como República Marítma. Seu centro 
histórico se desenvolve em torno do breve arco do Porto Velho e é parcialmente 
medieval. Visite o centro da cidade, terminando na nova área do "Porto Antco", 
construída por ocasião dos 500 anos da descoberta da América por Cristovão 
Colombo. Aqui está o aquário, o segundo maior da Europa. Almoço livre. Retorno 
ao hotel e resto da tarde livre para atvidades pessoais. Hospedagem 
  
Dia 2: Gênova - Rapallo - Portofino - Santa Margherita - Gênova 
Café da manhã no hotel e saída para Rapallo. Famoso centro turístco. 
Oferecemos-lhe a fugassa, o pão �pico genovês chamado focaccia em italiano. Em 
Rapallo você pode experimentar a variedade com queijo, produção única em nosso 
país. Contnue para Portofino; este conjunto pitoresco de casas altas e coloridas é 
desenvolvido em torno de uma praça marítma. No mar, durante a alta temporada, 
você pode ver iates muito caros de qualquer bandeira e mundanismo. Partda de 
microônibus e chegada a Santa Margherita, famosa cidade da Rivera del Levante, 
localizada ao lado de uma enseada de Tigullio. Almoço livre.  À tarde, retorno a 
Gênova. Hospedagem 
  
Dia 3: Gênova - Portovenere - Cinque Terre - Gênova 
Café da manhã no hotel e saída para Portovenere, uma vila de pescadores 
localizada na ponta do Golfo de La Spezia. 
Partda de balsa para Cinque Terre (se as condições climátcas não permitrem o 
embarque, a visita será feita com itnerário panorâmico de trem). Declarada 
Patrimônio Mundial pela Unesco, essas 5 vilas de pescadores representam um 
cenário único para o mundo, tanto pela beleza da paisagem que os cerca, quanto 
pela imprensa urbana medieval que os caracteriza. Almoço livre.  À tarde, retorno a 
Gênova. Hospedagem em hotel 
  
Dia 4: Gênova - Laigueglia - Finalborgo - Milão 
Café da manhã no hotel e saída para Laigueglia, pequena e pitoresca vila de 
pescadores localizada na costa oeste da região. Visite o centro histórico com suas 
ruas estreitas e bonitas em frente à praia de areia do Mar da Ligúria. A seguir, 
chegada a Finalborgo, uma obra-prima da Idade Média e uma cidade de rara 
beleza, localizada no sopé das colinas que separam a cordilheira dos Apeninos dos 
Alpes. Visita e almoço livre. Contnuação para Milão (hotel em Milão não incluído). 
Fim dos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO 
SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODEM COMPROMETER ALGUMAS EXCURSÕES 
INDICADAS. NESTE CASO, SERÃO SOBSTITUIDAS COM EXCURSÕES ALTERNATIVAS. ENTRE 01/11/23 E 
31/03/24, O SERVIÇO DE BALSA EM CINQUE TERRE NÃO FUNCIONA. O PASSEIO ACONTECERÁ DE 
ÔNIBUS / MINIVAN ENTRE LA SPEZIA E MANAROLA (AO INVÉS DE PORTOVENERE) E DE TREM ENTRE 
MANAROLA, VERNAZZA E MONTEROSSO. 

DURANTE A ALTA TEMPORADA (ABRIL / OUTUBRO), OS SERVIÇOS DE BALSA SEMPRE FUNCIONAM 
QUANDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PERMITEM. CASO ESSAS CONDIÇÕES NÃO SEJAM 
RESPEITADAS, SERÁ PROPOSTA A MESMA ATIVIDADE PLANEJADA PARA A BAIXA TEMPORADA E 
INDICADA ACIMA. 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA COMFORT 

GÉNOVA: Starhotel President **** QUARTOS STANDARD 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA SUPERIOR 

GÉNOVA: Starhotel President **** QUARTOS DELUXE 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

LIGURIA 
VERÃO 2023 INVIERNO 23/24 (COD.MI-EEOA) 4 DIAS 3 NOITES 

MILÃO-MILÃO 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 
O VALOR INCLUI 
- Hospedagem em hotéis da categoria escolhida, ocupando apartamentos 
standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 8 partcipantes, o passeio pode ser feito com 
motorista / guia que fala espanhol / inglês 
- Guia acompanhante multlíngue durante todo o passeio, exceto o 1º e o 
últmo dia. Com menos de 8 partcipantes, o passeio é feito com motorista / 
guia. 
- Todos os passeios de balsa 
- Degustação de focaccia e focaccia com queijo 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfers de chegada e saida 
- Almoços e jantares 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas comunitárias (pagas no local) = city tax 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.360,00 € 250,00 SEM REDUÇÃO

MEIA TEMPORADA € 1.230,00 € 300,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA TEMPORADA € 1.180,00 € 260,00 SEM REDUÇÃO

 EN CATEGORIA SUPERIOR 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA TEMPORADA € 1.190,00 € 240,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA TEMPORADA € 1.110,00 € 180,00 SEM REDUÇÃO

 EN CATEGORIA COMFORT

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 JUNHO......................19 
2023 JULHO......................03 
2023 SETEMBRO.........08....28 

SAIDAS MEIA TEMPORADA 
2023 ABRIL......................17...28 
2023 MAIO......................22 
2023 JUNHO………………….02 
2023 AGOSTO.................03....28 
2023 OUTBRO...............09....16....26 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 FEVEREIRO................06...20 
2023 MARÇO.......................09....23....30 
2023 ABRIL.........................03 
2023 NOVEMBRO...............09……..20 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 ABRIL......................17...28 
2023 MAIO…….................22 
2023 JUNHO.....................02...19 
2023 JULHO.....................03...20 
2023 AGOSTO..................03....28 
2023 SETEMBRO.............08....28 
2023 OUTUBRO................09....16.....26

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 FEVEREIRO................06...20 
2023 MARÇO.......................09....23....30 
2023 ABRIL.........................03 
2023 NOVEMBRO...............09……20



Dia 1: Milão - Lago Orta - Stresa - Como 
Às 08:30, o roteiro começa (e termina) no 
Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milão. Pedimos 
gentlmente que você entre em contato para 
qualquer transfer e / ou serviço adicional. Saída de 
Milão para o Lago Orta. É um lago pré-alpino 
localizado no nordeste da região do Piemonte. 
Chegada em Orta San Giulio, uma cidade pequena 
e charmosa com pouco mais de mil habitantes. 
Visita curta; A seguir, contnue com barco 
partcular para a Ilha de San Giulio, localizada em 
frente. Visita a esta bela e tranquila ilhota que se 
destaca pelo Mosteiro Mater Eccelsie, famoso por 
estudos históricos sobre livros antgos. Em 
seguida, retorne a Orta e partda para o Lago 
Maggiore. O mais ocidental dos três lagos pré-
alpinos é de origem glacial. O clima é quente no 
verão e temperado no inverno, com vegetação 
mediterrânea. A paisagem é variada, muda de 
movimento ao longo da costa e, principalmente, a 
atmosfera é muito calma e encantadora. Chegada 
em Stresa, famosa cidade turístca: neste local o 
lago oferece sua melhor paisagem. Almoço livre. À 
tarde, embarque em barco para transferência para 
a Isla dei Pescatori (principalmente ocupada por 
uma pitoresca vila de pescadores, com pequenas 
ruas de grande interesse). Contnue de barco para 
a Ilha Bella. Volto a Stresa. Em seguida, partda 
para Como. Acomodação no hotel. 
  
Dia 2: Como - Bellagio - Bergamo, alto e baixo 
Pequeno almoço Breve visita ao centro da cidade 
de Como: localizada em uma pequena bacia em 
um círculo de colinas ao pé do Monte Brunate e 
de frente para o lago, é a cidade da indústria da 
seda, antga, mas sempre atual, e racionalismo 
Arquitetura italiana O lago Como, dividido em três 
ramos, está localizado atrás das praias mais 
famosas da paisagem italiana. Embarque em 
direção a Bellagio, localizado na ponta do 
promontório que divide dois dos três ramos do 
lago. É uma vila pitoresca caracterizada por ruas 
estreitas; os hotéis de luxo e as vilas e jardins 
aristocrátcos contribuem para formar um cenário 
encantador, famoso em todo o mundo; visita 
Almoço livre. À tarde, viaje ao longo da costa do 
Lago Como e contnue até Bergamo. Esta cidade é 
caracterizada por uma separação entre a cidade 
"alta" que corresponde à cidade antga: isolada, 
silenciosa, antga e a cidade moderna "baixa". 
Passeie pelas elegantes ruas da cidade velha entre 
palácios e monumentos de rara beleza. Contnue 
até a área moderna da cidade pelo resto da tarde 
livre entre negócios e museus. Alojamento em 
hotel 
  
Dia 3: Bérgamo - Sirmione - Riva Del Garda - 
Verona 
Café da manhã, contnuação para o lago Garda, o 
maior dos lagos pré-alpinos e italianos. A paisagem 
é variada: você pode encontrar cantos tranquilos e 
áreas selvagens de frente para o outro. Chegada 
em Sirmione. Aqui, o lago de Garda oferece uma 

cena brilhante, destacando nas águas azuis o 
verde fraco das oliveiras, que coroam os restos de 
uma grande vila romana. Passeio de barco para 
admirar a Península de Sirmione, o castelo 
medieval e as ruínas da cidade de Catullo. Em 
seguida, contnue até Riva del Garda, com vista 
para o lago, no final do sopé norte, esta cidade em 
seu centro histórico mantém sinais de dominação 
veneziana. Numerosas são as vilas e parques. 
Almoço e tempo livre. Contnue para Verona, 
acomodação em hotel. 
  
Dia 4: Verona - Lago Iseo - Milão - Gênova 
Café da manhã, visita à cidade famosa por sua 
Arena e pela famosa história de Romeu e Julieta. 
Visitaremos a Plaza delle Erbe, no centro da 
cidade, quando havia o fórum romano, a Plaza de 
los Gentlemen, com o Palácio do Município, o 
Palácio dos Tribunais, a Torre de Lambert. Partda 
para o lago Iseo, cuja fama está em constante 
crescimento, graças a uma paisagem caracterizada 
pela natureza e por aldeias fascinantes, no fundo 
do Val Camonica. Chegada em Iseo, a maior cidade 
do lago e almoço livre. A seguir, breve estrada 
panorâmica para Sarnico, costa oeste do lago e 
partda para Gênova via Milão. Porto entre os 
primeiros no sul da Europa, o primeiro na Itália, a 
quinta cidade do país, esta cidade tem uma 
história importante como República Marinha. 
Hospedagem em hotel 
  
Dia 5: Gênova - Rapallo - Portofino - Santa 
Margherita - Gênova 
Café da manhã no hotel e saída para Rapallo. 
Famoso centro turístco. Oferecemos-lhe a 
fugassa, o pão �pico genovês chamado focaccia 
italiano; No Rapallo você pode experimentar a 
variedade com queijo, produção única em nosso 
país. Contnue para Portofino. Em torno de uma 
praça marítma, este conjunto pitoresco de casas 
altas e coloridas é desenvolvido. Na água, durante 
a alta temporada, você pode ver iates muito caros 
de qualquer bandeira e mundanismo. Visita 
Partda de microônibus e chegada a Santa 
Margherita, famosa cidade climátca da Rivera del 
Levante, localizada ao lado de uma enseada de 
Tigullio. Almoço livre.  À tarde, retorne a Gênova. 
Hospedagem 
  
Dia 6: Gênova - Portovenere - Cinque Terre - 
Gênova 
Café da manhã no hotel e saída para Portovenere, 
uma vila de pescadores localizada na ponta do 
Golfo de La Spezia. Visita Partda de balsa para 
Cinque Terre (se as condições climátcas não 
permitrem o embarque, a visita será feita com 
itnerário panorâmico de trem). Declarada 
Patrimônio Mundial pela Unesco, essas 5 vilas de 
pescadores representam um cenário único para o 
mundo, tanto pela beleza da paisagem que os 
cerca, quanto pela imprensa urbana medieval que 
os caracteriza. Almoço livre.  À tarde, retorno a 
Gênova. Hospedagem em hotel 

  

Dia 7: Gênova - Laigueglia - Finalborgo - Milão 
Café da manhã no hotel e saída para Laigueglia, 
pequena e pitoresca vila de pescadores localizada 
na costa oeste da região. Visite o centro histórico 
com suas ruas estreitas e bonitas em frente à praia 
de areia do Mar da Ligúria. A seguir, chegada a 
Finalborgo, uma obra-prima da Idade Média e uma 
cidade de rara beleza, localizada no sopé das 
colinas que separam a cordilheira dos Apeninos 
dos Alpes. Visita e almoço livre. Contnuação para 
Milão (hotel em Milão não incluído). Fim dos 
serviços. 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
AS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS OU SIMILARES  
CATEGORIA SUPERIOR 

COMO :  
Albergo Terminus**** Quartos Deluxe 

BERGAMO : 
Hotel Best Western Cappello D’oro**** Quartos Deluxe 

VERONA : 
Hotel Due Torri**** Quartos Classic 

GÉNOVA :  
Starhotel President**** HABITACION DELUXE 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

LAGOS DEL NORTE & LIGURIA 
VERÃO 2023 INVERNO23/24 (COD. MI-EEOB) 

7 DIAS 
6 NOITES
MILÃO-MILÃO

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotel da categoria escolhida, 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou 
chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a 
capacidade do ônibus varia dependendo do número de 
partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 8 partcipantes, o passeio pode ser feito com 
motorista / guia que fala espanhol / inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o passeio. Com 
menos de 8 partcipantes, o passeio é feito com motorista / guia. 
- Barco privado para a Ilha de San Julio (Lago Orta) 
- Barco privado para as Ilhas Borromeu (Lago Maggiore) 
- Cruzeiro de balsa no Lago Como 
- Barco privado para retornar à península de Sirmione (Lago Garda) 
- Cruzeiro de balsa em Cinque Terre (quando as condições climátcas impedirem a 
atvidade, a excursão será feita em ônibus / minivan e trem panorâmico 
- Aperitvo �pico local com degustação de vinhos Prosecco nos lagos 
- Degustação de focaccia e focaccia com queijo na Ligúria 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfers de chegada e saida 
- Almoços e jantares 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas comunitárias (pagas no local) = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Taxa de desembarque no lago Maggiore 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODERAM COMPROMISSAR 
ALGUMAS EXCURSÕES INDICADAS. NESTE CASO, SUBSTITUIRÃO COM 
EXCURSÕES ALTERNATIVAS. 
  
Entre 01/11/23 e 31/03/24, o serviço de balsa no Lago de Como não opera. O 
percurso entre Como e Bellagio será feito em ônibus / minivan em um tour 
panorâmico. Durante as mesmas datas, o serviço de balsa em Cinque Terre não 
funciona. O passeio acontecerá de ônibus / minivan entre La Spezia e Manarola 
(em vez de Portovenere) e de trem entre Manarola, Vernazza e Monterosso. 
Os serviços em barco privado (Lago Orta, Lago Maggiore, Lago Garda) são 
realizados sempre que as condições meteorológicas o permitam. Caso essas 
condições não sejam respeitadas, será proposta uma atvidade similar por via 
terrestre. Durante a alta temporada (abril / outubro), os serviços de balsa em 
Cinque Terre sempre funcionam quando as condições climátcas permitem. Caso 
essas condições não sejam respeitadas, será proposta a mesma atvidade planejada 

4 DIAS 3 NOITES 
MILÃO-MILÃO  

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA TEMPORADA € 2.920,00 € 960,00 SEM REDUÇÃO

MEIA TEMPORADA € 2.690,00 € 930,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA TEMPORADA € 2.410,00 € 710,00 SEM REDUÇÃO

 EN CATEGORIA SUPERIOR 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA TEMPORADA € 2.280,00 € 430,00 SEM REDUÇÃO

MEIA TEMPORADA € 2.215,00 € 435,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA TEMPORADA € 2.070,00 € 340,00 SEM REDUÇÃO

 EN CATEGORIA COMFORT

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 JULHO......................17....31 
2023 SETEMBRO..............05. 

SAIDAS MEIA TEMPORADA 
2023 ABRIL………………….25 
2023 MAIO…….................30 
2023 OUTUBRO..............23 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 MARÇO.......................06....20....27 
2023 NOVEMBRO...............06 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 SETEMBRO..............05. 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 MARÇO.......................06....20....27 
2023 NOVEMBRO...............06 

SAIDAS MEIA TEMPORADA 
2023 ABRIL………………….25 
2023 MAIO…….................30 
2023 OUTUBRO...............23 

LAGOS DO NORTE & LIGURIA 
VERÃO 2023 INVERNO23/24 (COD. MI-EEOB) 



Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 2.550,00 € 1.030,00 SEM 
REDUÇÃO

BAIXA € 2.250,00 € 640,00 SEM 
REDUÇÃO

LIGURIA & COSTA AZUL 
VERÃO 2023 INVERNO 23/24 (COD.MI-EEOC) 

7 DIAS  
6 NOITES 
MILÃO-MILÃO  

ALTA € 2.160,00 € 690,00 SEM 
REDUÇÃO

MEIA € 1.970,00 € 580,00 SEM 
REDUÇÃO

BAIXA € 1.790,00 € 400,00 SEM 
REDUÇÃO

EN CATEGORIA COMFORT

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 
O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis de categoria selecionada, 
ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou 
chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a 
capacidade do ônibus varia dependendo do número de 
partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 8 partcipantes, o passeio 
pode ser feito com motorista / guia que fala espanhol / 
inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês 
durante todo o passeio. Com menos de 8 partcipantes, 
o passeio é feito com motorista / guia. 
- Cruzeiro de balsa em Cinque Terre (quando as 
condições climátcas impedirem a atvidade, a excursão 
será feita em ônibus / minivan e trem panorâmico 
- Degustação de focaccia e focaccia com queijo na 
Ligúria 
- Visite a fábrica de perfumes em Grass 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Traslados de chegada e saida 
- Almoços e jantares 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas comunitárias (pagas no local) = city tax 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 

Dia 1: Milão - Gênova 
Às 08:30, o roteiro começa (e termina) no 
Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milão. Pedimos 
gentlmente que você entre em contato para 
qualquer transfer e / ou serviço adicional. Partda 
de Milão para Gênova (é possível sair diretamente 
de Gênova, ingressando no grupo às 10h45). Porto 
entre os primeiros no sul da Europa, o primeiro na 
Itália, a sexta cidade do país, Gênova tem uma 
história importante como República Marítma. Seu 
centro histórico se desenvolve em torno do breve 
arco do Porto Velho e é parcialmente medieval. 
Visite o centro da cidade, terminando na nova área 
do "Porto Antco", construída por ocasião dos 500 
anos da descoberta da América por Christopher 
Columbus. Aqui está o aquário, o segundo maior da 
Europa. É provado juntamente com a fugassa, que 
é o termo dialetal com o qual a focaccia é definida, 
o pão local. Almoço livre. Retorno ao hotel e resto 
da tarde livre para atvidades pessoais. Alojamento 
  
Dia 2: Gênova - Rapallo - Portofino - Santa 
Margherita - Gênova 
Café da manhã no hotel e saída para Rapallo, 
famoso centro turístco. Oferecemos-lhe a fugassa, 
o pão �pico genovês chamado focaccia em italiano. 
Em Rapallo você vai poder experimentar a 
variedade com queijo, produção única em nosso 
país. Contnue para Portofino. Em torno de uma 
praça marítma, este conjunto pitoresco de casas 
altas e coloridas é desenvolvido. No mar, durante a 
alta temporada, você pode ver iates muito caros de 
qualquer bandeira e mundanismo. Visita Partda de 
microônibus e chegada a Santa Margherita, famosa 
cidade climátca da Rivera del Levante, localizada 
ao lado de uma enseada de Tigullio. Almoço livre. À 
tarde, regresso a Gênova. 
  
Dia 3: Gênova - Portovenere - Cinque Terre - 
Gênova 
Café da manhã no hotel e saída para Portovenere, 
uma vila de pescadores localizada na ponta do 
Golfo de La Spezia. Visita Partda de balsa para 
Cinque Terre (se as condições climátcas não 
permitrem o embarque, a visita será feita com um 
itnerário panorâmico em microônibus). Declarada 
Patrimônio Mundial pela Unesco, essas 5 vilas de 
pescadores representam um cenário único para o 
mundo, tanto pela beleza da paisagem que os 
cerca, quanto pela imprensa urbana medieval que 
os caracteriza. Almoço livre. À tarde, retorno a 
Gênova. Alojamento em hotel. 
  
Dia 4: Gênova - Laigueglia - Finalborgo - Monte 
Carlo - Nice 
Café da manhã no hotel e saída para Laigueglia, 
pequena e pitoresca vila de pescadores localizada 
na costa oeste da região. Visite o centro histórico 
com suas ruas estreitas e bonitas em frente à praia 
de areia do Mar da Ligúria. Para contnuar, chegada 
a Finalborgo, uma obra-prima da Idade Média e 
uma cidade de rara beleza, localizada no sopé das 
colinas que separam a cordilheira dos Apeninos dos 
Alpes. Visita e almoço livre. Para contnuar, saída 
para Mônaco. A famosa rocha, de clara impressão 
da Ligúria, é dominada pelo Palácio dos Príncipes 
Grimaldi. Visite a pequena cidade velha, onde pode 
ver a panorâmica Praça do Palácio, o antgo Museu 
Oceanográfico e a Catedral, onde entre os túmulos 
da família Grimaldi se encontra o da Princesa 

Grace. Você passará por Monte Carlo, sede do 
famoso Grand Prix, onde poderá ver o futurístco 
Fórum Grimaldi e a silhueta Liberty do Cassino (se 
a viagem for de ônibus, não é possível passar perto 
do cassino). Chegada em Nice. Acomodação de 
hotel. 

Dia 5: Nice - St. Tropez - St. Raphael - Costa Del 
Esterel - Nice 
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à Côte 
d'Azur. Saída para St. Tropez e St. Raphael, cidades 
famosas por suas esplêndidas praias e pelas 
inúmeras estrelas do show que vêm passar as 
férias. Almoço livre. Regresse a Nice passando pela 
Costa del Esterel, conhecida mundialmente como 
Corniche d'Or, graças ao seu panorama encantador. 
Praias pequenas são seguidas por quebra-mares 
rochosos e pequenas ilhas, que aparecem em um 
mar limpo e azul. Chegada a Nice e acomodação no 
hotel. 
  
Dia 6: Nice - St. Paul De Vence - Grasse - Cannes - 
Nice 
Café da manhã. Partda para São Paulo de Vence. 
Esta vila é um pequeno recanto da Idade Média, 
com as suas muralhas construídas por Francisco I 
em 1537; sua paisagem encantou grandes artstas 
como Chagall e Prévert que aqui viveram. Partda 
para Grasse. Pequena cidade famosa pelos 
perfumes, possui também um belo centro histórico, 
onde se destacam o Hotel De Ville e a Catedral de 
Notre-Dame. Almoço livre. Visita guiada à fábrica 
de perfumes. Saída com destno a Cannes, bela e 
moderna cidade da Côte d'Azur, é um balneário 
internacional, centro de importantes eventos 
mundiais e culturais, como o Festval de Cinema, 
que acontece em meados de maio. Visita da cidade. 
Volte para Nice. Acomodação de hotel.  
  
Dia 7: Nice - Eze - Noli - Milão 
Café da manhã. Partda para Eze, uma pitoresca 
cidade medieval com vista para a costa de suas 
alturas dominadas por um antgo castelo. Visita. 
Contnuação para Noli, na Ligúria, vila definida pela 
quinta República Marítma medieval, cidade 
caracterizada por ruas estreitas e belos recantos 
dentro de suas antgas muralhas. Almoço livre e 
contnuação para Milão (hotel em Milão não 
incluído). Fim dos serviços. 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS OU SIMILARES -CATEGORIA COMFORT 

GÉNOVA : Starhotel President**** QUARTOS  
STANDARD 

NIZA : Hotel Mercure Grimaldi**** / Hotel Le 
Grimaldi**** 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA SUPERIOR 

GÉNOVA : : Starhotel President**** QUARTOS 
DELUXE 
NIZA : Hotel Boscolo Nice & Spa***** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODERAM 
COMPROMISSAR ALGUMAS EXCURSÕES INDICADAS. 
NESTE CASO, SUBSTITUIRÃO COM EXCURSÕES 
ALTERNATIVAS. 
Entre 01/11/23 e 31/03/24, o serviço de balsa em Cinque Terre 
não funciona. O passeio acontecerá de ônibus / minivan entre La 
Spezia e Manarola (ao invés de Portovenere) e de trem entre 
Manarola, Vernazza e Monterosso.
Durante a alta temporada (abril / outubro), os serviços de balsa 
sempre funcionam quando as condições climáticas permitem. 
Caso essas condições não sejam respeitadas, será proposta a 
mesma atividade planejada para a baixa temporada e indicada 
acima.

SAIDAS    
EM CATEGORIA COMFORT  

SAIDAS ALTA 
2023 ABRIL 03 
2023 JULHO 03 

SAIDAS MEIA 
2023 AGOSTO 28 
2023 OUTUBRO 16 

SAIDAS BAIXA  
2023 FEVEREIRO 20 
2023 NOVEMBRO 20 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

EN CATEGORIA SUPERIOR 

SAIDAS    
EM CATEGORIA SUPERIOR  

2023 ABRIL 03 
2023 JULHO 03 
2023 AGOSTO 28 
2023 OUTUBRO 16 

SAIDAS BAIXA  
2023 FEVEREIRO 20 
2023 NOVEMBRO 20 



Dia 1: Milão - Lago Orta - Stresa - Como 
Às 08:30, o roteiro começa (e termina) no 
Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milão. Pedimos 
gentlmente que você entre em contato para 
qualquer transfer e / ou serviço adicional. Saída de 
Milão para o Lago Orta. É um lago pré-alpino 
localizado no nordeste da região do Piemonte. 
Chegada em Orta San Giulio, uma cidade pequena 
e charmosa com pouco mais de mil habitantes. 
Visita curta; A seguir, contnue com barco 
partcular para a Ilha de San Giulio, localizada em 
frente. Visita a esta bela e tranquila ilhota que se 
destaca pelo Mosteiro Mater Eccelsie, famoso por 
estudos históricos sobre livros antgos. Em 
seguida, retorne a Orta e partda para o Lago 
Maggiore. O mais ocidental dos três lagos pré-
alpinos é de origem glacial. O clima é quente no 
verão e temperado no inverno, com vegetação 
mediterrânea. A paisagem é variada, muda de 
movimento ao longo da costa e, principalmente, a 
atmosfera é muito calma e encantadora. Chegada 
em Stresa, famosa cidade turístca: neste local o 
lago oferece sua melhor paisagem. Almoço livre. À 
tarde, embarque em barco para transferência para 
a Isla dei Pescatori (principalmente ocupada por 
uma pitoresca vila de pescadores, com pequenas 
ruas de grande interesse). Contnue de barco para 
a Ilha Bella. Regresso a Stresa. Em seguida, partda 
para Como. Acomodação no hotel. 
  
Dia 2: Como - Bellagio - Bergamo, alto e baixo 
Café da manhã e breve visita ao centro da cidade 
de Como: localizada em uma pequena bacia em 
um círculo de colinas ao pé do Monte Brunate e 
de frente para o lago, é a cidade da indústria da 
seda, antga, mas sempre atual, e racionalismo 
Arquitetura italiana O lago Como, dividido em três 
ramos, está localizado atrás das praias mais 
famosas da paisagem italiana. Embarque em 
direção a Bellagio, localizado na ponta do 
promontório que divide dois dos três ramos do 
lago. É uma vila pitoresca caracterizada por ruas 
estreitas; os hotéis de luxo e as vilas e jardins 
aristocrátcos contribuem para formar um cenário 
encantador, famoso em todo o mundo; visita 
Almoço livre. À tarde, viaje ao longo da costa do 
Lago Como e contnue até Bergamo. Esta cidade é 
caracterizada por uma separação entre a cidade 
"alta" que corresponde à cidade antga: isolada, 
silenciosa, antga e a cidade moderna "baixa". 
Passeie pelas elegantes ruas da cidade velha entre 
palácios e monumentos de rara beleza. Contnue 
até a área moderna da cidade pelo resto da tarde 
livre entre negócios e museus. Alojamento em 
hotel 
  

Dia 3: Bérgamo - Sirmione - Riva Del Garda - 
Verona 
Café da manhã, contnuação para o lago Garda, o 
maior dos lagos pré-alpinos e italianos. A paisagem 
é variada: você pode encontrar cantos tranquilos e 
áreas selvagens de frente para o outro. Chegada 
em Sirmione. Aqui, o lago de Garda oferece uma 
cena brilhante, destacando nas águas azuis o 
verde fraco das oliveiras, que coroam os restos de 
uma grande vila romana. Passeio de barco para 
admirar a Península de Sirmione, o castelo 
medieval e as ruínas da cidade de Catullo. Em 
seguida, contnue até Riva del Garda, com vista 
para o lago, no final do sopé norte, esta cidade em 
seu centro histórico mantém sinais de dominação 
veneziana. Numerosas são as vilas e parques. 
Almoço e tempo livre. Contnue para Verona, 
acomodação em hotel. 
  
Dia 4: Verona - Canazei - Marmolada - Paso Giau - 
Corana d'Ampezzo 
Café da manhã. Visita da cidade famosa por sua 
Arena e pela famosa história de Romeu e Julieta. 
Visitaremos a Piazza delle Erbe, centro da cidade 
na época do Fórum Romano, a Praça dos 
Senhores, com seus edi�cios medievais e 
renascentstas, o Palácio das Cortes, a Torre 
Lambert, a varanda de Julieta, a Piazza Bra. 
Almoço livre e contnuação para Cortna 
d'Ampezzo. Percurso pelos Vales de Fiemme e 
Fassa: aqui se encontram alguns povoados que se 
situam entre os mais encantadores panoramas. 
Breve parada em Canazei, importante centro 
turístco, tanto no verão quanto no inverno, pois 
as montanhas próximas oferecem todo tpo de 
atratvos. Contnuação ao Marmolada, o maior 
glaciar dos Alpes orientais e ao Passo de Giau, um 
encantador miradouro para o vale com vista para 
Cortna. Cortna D'Ampezzo, uma estância de 
férias de verão e inverno, está localizada em uma 
ampla bacia no vale de Boite. Ao lado do setor 
turístco, as atvidades regionais são muito 
prósperas, principalmente a marcenaria. Chegada, 
acomodação 
  
Dia 5: Corana d'Ampezzo - Lago Misurina / Tre 
Cime Lavadero - Lago Dobbiaco - Vales Pusteria e 
Badia - Passo Falzarego - Corana d'Ampezzo 
Café da manhã. Excursão ao Lago Misurina 
(localizado em uma posição magnífica, entre 
florestas de coníferas e magníficos picos 
dolomítcos, entre os quais o "Tre Cime di 
Lavaredo": o mais famoso das Dolomitas e um dos 
mais conhecidos do montanhismo). Contnuação 
para o Lago Dobbiaco, cujas águas brilham com 
um incomparável verde esmeralda. Contnuamos 
pelos Vales de Pusteria e Badia, vales alpinos 
�picos, parando em uma �pica vila para o almoço 
livre. Em seguida, cruzaremos o Passo do 

Falzarego para retornar a Cortna e desfrutar da 
tarde livre. Alojamento. 
  
Dia 6: Corana d'Ampezzo - Val Parola - Gardena e 
Sella Passes - Lago Carezza - Merano - Bolzano 
Café da manhã. Hoje vamos convidá-lo a 
experimentar um produto �pico das Dolomitas: o 
speck, um extraordinário presunto fumado. 
Percurso dos Passos Dolomitas: através do Val 
Parola chega-se ao sopé do Vale Gardena, com as 
suas pedras calcárias brancas e ao Passo Sella com 
vistas privilegiadas para o Val de Fassa. 
Contnuação para o Passo Costalunga e visita ao 
Lago Carezza. Chegada a Merano, a segunda 
cidade da província de Bolzano, localizada no Vale 
Venosta, conhecida por seus mercados de Natal, 
mas também um elegante centro histórico e 
cultural da região. Visite a cidade velha. Almoço 
livre. Contnuação para Bolzano: importante 
centro comercial da Idade Média, conhecido 
durante o período das duas guerras mundiais, uma 
intensa e forte evolução industrial que, junto com 
o turismo, consttui ainda o principal recurso da 
economia local. Visitaremos o Duomo em estlo 
gótco que, com sua torre sineira no topo, 
consttui o emblema da cidade. Faremos um 
passeio pela Carrer dei Portci, a rua principal do 
centro medieval e centro comercial da cidade. 
Resto da tarde livre. Alojamento. 

Dia 7: Bolzano - Rota do Vinho - Trento - Milão 
Café da manhã. Saída para Trento, capital da 
região de Trentno Alto Adige. O passeio 
panorâmico segue pela dita Weinstrasse, a rota do 
vinho que com seus vinhedos e macieiras se abre 
no fundo do vale com cidades como Caldaro e 
Tremeno onde você pode fazer uma parada 
relaxante. Chegada a Trento. Nesta cidade, 
dominada pelo Castelo do Bom Conselho, são 
muitos os indícios do seu tempo glorioso, na 
época do domínio dos Asburgos: Santa Maria 
Mayor, construída no século XVI, é o primeiro 
exemplar desse misto estlo renascentsta e gótca, 
que mais tarde será definida como "Clesiano"; 
Palácio Geremia, harmonioso edi�cio �pico do 
século XVI e a maravilhosa Praça do Duomo que 
culmina com a Catedral de San Vigilio. Visita. 
Almoço livre e saída para Milão (hotel em Milão 
não incluído). FIM DOS SERVIÇOS. 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

LAGOS DO NORTE & DOLOMITAS 
VERÃO 2023 INVERNO 23/24 (COD.MI-EEOD) 

7 DIAS  
6 NOITES 
MILÃO - MILÃO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 3.040,00 € 955,00 SEM REDUÇÃO

MEIA € 2.810,00 € 970,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 2.660,00 € 890,00 SEM REDUÇÃO

 EN CATEGORIA SUPERIOR 

ALTA € 2.220,00 € 490,00 SEM REDUÇÃO

MEIA € 2.080,00 € 390,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.950,00 € 290,00 SEM REDUÇÃO

 EN CATEGORIA COMFORT

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- Hospedagem em hotéis da categoria escolhida, ocupando quartos 
standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do 
ônibus varia dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 8 partcipantes, o passeio pode ser feito com 
motorista / guia que fala espanhol / inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o 
passeio, exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 8 partcipantes, o 
passeio é feito com motorista / guia. 
- Barco privado para a Ilha de San Julio (Lago Orta) 
- Barco privado para as Ilhas Borromeu (Lago Maggiore) 
- Cruzeiro de balsa no Lago Como 
- Barco privado para retornar à península de Sirmione (Lago Garda) 
- Aperitvo �pico local com degustação de vinhos Prosecco nos lagos 
- Degustação de maçãs vermelhas e verdes nas Dolomitas 
- Degustação de Trentno speck (charcutaria defumada) nas Dolomitas 
- Iva 

  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfers de chegada e saida 
- Almoços e jantares 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas comunitárias (pagas no local) = city tax 
- Taxa de desembarque nas ilhas do lago Maggiore 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODERAM 
COMPROMISSAR ALGUMAS EXCURSÕES INDICADAS. NESTE CASO, 
SUBSTITUIRÃO COM EXCURSÕES ALTERNATIVAS.  
Entre 01/11/23 e 31/03/24, o serviço de balsa em Cinque Terre não 
funciona. O passeio acontecerá de ônibus / minivan entre La Spezia e 
Manarola (ao invés de Portovenere) e de trem entre Manarola, Vernazza 
e Monterosso. 
Durante a alta temporada (abril / outubro), os serviços de balsa sempre 
funcionam quando as condições climátcas permitem. Caso essas 
condições não sejam respeitadas, será proposta a mesma atvidade 
planejada para a baixa temporada e indicada acima. 

HOTEIS OU SIMILARES  
CATEGORIA 4 ESTRELAS SUP/5 ESTRELAS 

COMO  
Albergo Terminus**** QUARTOS DELUXE  

BERGAMO  
HOTEL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO**** QUARTOS DELUXE 

VERONA  
HOTEL DUE TORRI**** QUARTOS CLASSIC 

CORTINA D'AMPEZZO  
HOTEL AMBRA**** QUARTOS SUPERIOR 

BOLZANO  
PARKHOTEL LAURIN**** QUARTOS CLASSIC 

CATEGORIA COMFORT 

COMO 
Albergo Terminus****  

BERGAMO 
Hotel Best Western Cappello d’Oro**** 
VERONA 
Hotel Due Torri**** 

CORTINA D'AMPEZZO 
Hotel Ambra**** 

BOLZANO  
Parkhotel Laurin**** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS  
CATEGORIA SUPERIOR 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 AGOSTO...................21 
2023 SETEMBRO..............18 

SAIDAS MEIA TEMPORADA 
2023 JUNHO.....................12....26 
2023 JULHO......................10....24 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 MAIO...........................15 
2023 OUTUBRO..................02 

 

SAIDAS  
CATEGORIA COMFORT 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 AGOSTO...................21 
2023 SETEMBRO..............18 

SAIDAS MEIA TEMPORADA 
2023 JUNHO.....................12....26 
2023 JULHO......................10....24 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 MAIO...........................15 
2023 OUTUBRO..................02 

LAGOS DO NORTE & DOLOMITAS 
VERÃO 2023 INVERNO 23/24 (COD.MI-EEOD) 

NOTA: DESDE O MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O MÊS DE MARÇO, O SERVIÇO 
TURÍSTICO DE FERRY EM COMO NÃO ESTÁ ATIVO. A VIAGEM DE 
BELLAGIO SERÁ REALIZADA COM ESTRADA PANORÂMICA. 



Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.610,00 € 670,00 SEM 
REDUÇÃO

BAIXA € 1.370,0 € 520,00 SEM 
REDUÇÃO

COSTA AZUL 
VERÃO 2023 INVERNO 23/24 (COD.MI-EEOE) 

4 DIAS  
3 NOITES 
MILÃO - MILÃO  

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.280,00 € 470,00 SEM 
REDUÇÃO

MEDIA € 1.100,00 € 330,00 SEM 
REDUÇÃO

BAIXA € 970,00 € 220,00 SEM 
REDUÇÃO

EN CATEGORIA COMFORT

Dia 1: Milão - Finalborgo - Monte Carlo - Nice 
Às 08:30, o roteiro começa (e termina) no 
Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milão. Pedimos 
gentlmente que você entre em contato para 
qualquer transfer e / ou serviço adicional. Saída 
para Finalborgo, uma obra-prima da Idade Média 
e uma cidade de rara beleza, localizada no sopé 
das colinas que separam a cordilheira dos 
Apeninos dos Alpes. Visita e almoço livre. Para 
contnuar, saída para Mônaco. A famosa rocha, de 
clara impressão da Ligúria, é dominada pelo 
Palácio dos Príncipes Grimaldi. Visite a pequena 
cidade velha, onde pode ver a panorâmica Praça 
do Palácio, o antgo Museu Oceanográfico e a 
Catedral, onde entre os túmulos da família 
Grimaldi se encontra o da Princesa Grace. Você 
passará por Monte Carlo, sede do famoso Grand 
Prix, onde poderá ver o futurístco Fórum 
Grimaldi e a silhueta Liberty do Cassino (se a 
viagem for de ônibus, não é possível passar perto 
do cassino). Chegada em Nice. Acomodação de 
hotel. 
  
Dia 2: Nice - St. Tropez - St. Raphael - Costa Del 
Esterel - Nice 
Café da manhã. Excursão de dia inteiro à Côte 
d'Azur. Saída para St. Tropez e St. Raphael, 
cidades famosas por suas esplêndidas praias e 
pelas inúmeras estrelas do show que vêm passar 
as férias. Almoço livre. Regresse a Nice passando 
pela Costa del Esterel, conhecida mundialmente 
como Corniche d'Or, graças ao seu panorama 
encantador. Praias pequenas são seguidas por 
quebra-mares rochosos e pequenas ilhas, que 
aparecem em um mar limpo e azul. Chegada a 
Nice e acomodação no hotel. 
  
Dia 3: Nice - St. Paul De Vence - Grasse - Cannes 
- Nice 
Café da manhã. Partda para São Paulo de Vence. 
Esta vila é um pequeno recanto da Idade Média, 
com as suas muralhas construídas por Francisco I 
em 1537; sua paisagem encantou grandes artstas 
como Chagall e Prévert que aqui viveram. Partda 
para Grasse. Pequena cidade famosa pelos 
perfumes, possui também um belo centro 
histórico, onde se destacam o Hotel De Ville e a 
Catedral de Notre-Dame. Almoço livre. Visita 
guiada à fábrica de perfumes. Saída com destno a 
Cannes, bela e moderna cidade da Côte d'Azur, é 
um balneário internacional, centro de importantes 
eventos mundiais e culturais, como o Festval de 
Cinema, que acontece em meados de maio. Visita 
da cidade. Volte para Nice. Acomodação de hotel.  

Dia 4: Nice - Eze - Noli - Milão 
Café da manhã. Partda para Eze, uma pitoresca 
cidade medieval com vista para a costa de suas 
alturas dominadas por um antgo castelo. Visita. 

Contnuação para Noli, na Ligúria, vila definida 
pela quinta República Marítma medieval, cidade 
caracterizada por ruas estreitas e belos recantos 
dentro de suas antgas muralhas. Almoço livre e 
contnuação para Milão (hotel em Milão não 
incluído). Fim dos serviços. 
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS OU SIMILARES 
CATEGORIA SUPERIOR 

NIZA 
Hotel Boscolo Nice & Spa***** 

EN CATEGORIA COMFORT 

NIZA 
Hotel Mercure Grimaldi**** / Hotel  
Le Grimaldi**** 

NIZA 
Hotel Boscolo Nice & Spa***** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA  

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
quartos standard com banheiro privatvo ou 
chuveiro. 
- Café da manhã no hotel 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração 
(a capacidade do ônibus varia dependendo do 
número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 8 partcipantes, o 
passeio pode ser feito com motorista / guia que 
fala espanhol / inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês 
durante todo o passeio. Com menos de 8 
partcipantes, o passeio é feito com motorista / 
guia. 
- Visite a fábrica de perfumes em Grass 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfers de chegada e saida 
- Almoços e jantares 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas comunitárias (pagas no local) = 
IMPOSTOS DA CIDADE 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os 
preços incluem" 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

EN CATEGORIA SUPERIOR 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 ABRIL......................06 
2023 JULHO......................06 
2023 AGOSTO..................31 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 FEVEREIRO...............23 
2023 OUTUBRO..................19 
2023 NOVEMBRO...............23 

SAIDAS ALTA TEMPORADA 
2023 ABRIL.......................06 
2023 JULHO......................06 

SAIDAS MEIA TEMPORADA 
2023 AGOSTO..................31 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA 
2023 FEVEREIRO...............23 
2023 OUTUBRO..................19 
2023 NOVEMBRO...............23 



CENTRO 
E SUL  

DA ITÁLIA 
VERÃO 2023 INVERNO 23/24

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1 Domingo: Roma 
Chegada em Roma. Traslado em grupo (com outros 
partcipantes) para o hotel. Encontro com os 
partcipantes no hotel. Alojamento. 
  
Dia 2 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Nápoles 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para o 
ponto de partda da excursão em um determinado 
ponto de Roma. Partda para Pompéia, onde 
visitaremos as escavações desta famosa cidade que 
foi completamente soterrada por uma erupção do 
Vesúvio em 79 dC. Chegada a Nápoles. Jantar e 
pernoite no hotel. 
  
Dia 3 Terça-feira: Nápoles - Capri - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com a sua 
paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina 
Grande e os múltplos pontos panorâmicos de onde 
se pode desfrutar de vistas espetaculares. Almoço 
livre. Retorno de Jet Foil para Nápoles. Jantar e 
pernoite no hotel. 
  
Dia 4 Quarta-feira: Nápoles – Sorrento – Costa 
Amalfitana – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Sorrento para 
uma visita panorâmica da cidade costeira. 
Contnuaremos pela famosa estrada panorâmica da 
Costa Amalfitana em direção a Amalfi. Da estrada 
panorâmica podemos admirar a cidade de Positano, 
bem como vistas maravilhosas sobre o Golfo de 
Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da cidade. 
Contnuação para Salerno, a segunda cidade mais 
importante da Campânia e visita panorâmica onde 
podemos apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de 
San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral 
de San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 5 Quinta-feira: Salerno – Lamezia Terme - Tropea 
Café da manhã no hotel. Traslado à estação de trem 
de Salerno. Trem de 2ª classe para Lamezia Terme. 
Encontro com seu motorista e traslado ao hotel em 
Tropea. Resto do dia livre. Jantar e alojamento. 
  
Dia 6 Sexta-feira: Tropea – Pizzo – Tropea 
Café da manhã no hotel. Saída para Pizza. Visita 
guiada ao Castelo onde Joaquim Murat foi morto. 
Visite também a Igreja de Piedigro{a localizada no 
mar e construída em tufo. Tempo livre para almoço. À 
tarde retorno a Tropea, a antga “Tropis”, cidade 
romana. Visita à Catedral Românica (século XII), que 
conserva a imagem sagrada da Virgem da Roménia, 
ícone bizantno do século XII e que goza de imensa 
devoção por parte dos habitantes de Tropea. Visita ao 
centro histórico com suas varandas panorâmicas e 
suas �picas avenidas. Possibilidade de visitar (por 
conta própria) a Igreja de Santa María dell'Isola, à qual 
se acede por uma longa escadaria. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 7 Sábado: Tropea – Scilla – Reggio Calabria 
Café da manhã no hotel. Partda para Scilla: visita a 
Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo 
Ruffo e da Igreja de San Rocco. Contnuação para 
Reggio Calabria. Tempo livre para almoço (não 
incluído). À tarde visitaremos a cidade, antga capital 
da região, juntamente com o Museu Nacional da 
Magna Grécia, onde admiraremos os famosos 
"Bronzes De Riace". Depois de apreciar o 
impressionante panorama definido por Gabriele 
D'Annunzio como "o quilômetro mais bonito da Itália", 
visite os Banhos Romanos, as Fortficações Gregas e a 
Catedral. Voltar para o hotel. Jantar e alojamento. 

Dia 8 Domingo: Reggio Calabria – Messina – 
Cefalù – Palermo 
Café da manhã no hotel e saída para Messina para 
um passeio panorâmico pela cidade, que inclui 
vistas do Estreito que separa a Sicília do contnente. 
Também visitaremos a Catedral da cidade com sua 
famosa torre sineira. A torre do sino da Catedral de 
Messina contém o maior e mais complexo relógio 
mecânico e astronômico do mundo. Contnuaremos a 
Cefalù para almoçar em um restaurante local. Cefalú é 
uma sugestva cidade perto do mar que apresenta ao 
visitante uma maravilhosa exibição ar�stca de luzes e 
cores. Não deixe de visitar a maravilhosa "Ca{edrale 
Normanna" cuja construção remonta a 1131 e o 
"Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear pelas 
ruas estreitas repletas de joalherias e lojas elegantes 
que conservam todo o seu charme medieval. Traslado 
ao hotel em Palermo. Jantar livre. Alojamento. 
  
Dia 9 Segunda-feira: Palermo - (excursões opcionais) 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para desfrutar 
da capital da Sicília ou fazer uma excursão opcional ao 
mercado Capo (um dos mais pitorescos e famosos da 
cidade). Almoço grats. Tarde disponível por conta 
própria. Jantar livre. Pernoite no hotel. 
Possibilidade de excursões a Ustca (a ilha em frente a 
Palermo) ou passeio pela cidade de Palermo a pé com 
visita ao Mercado del Capo 
Nossos assistentes irão ajudá-lo uma vez em Palermo.  
  
Dia 10 Terça-feira: Palermo – Monreale – Palermo 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para 
Monreale e visita ao Claustro Beneditno e à Catedral. 
Sob a sugestva desculpa de uma visão onírica em que 
encontrou um tesouro escondido pelo pai, o rei 
normando Guilherme II realizou a construção de uma 
das mais belas catedrais da Europa. Mais tarde, você 
retornará à cidade de Palermo para um pequeno 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo 
centro histórico da capital siciliana. Visitaremos seus 
principais monumentos como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça Pretória, uma 
imensa fonte totalmente trabalhada em mármore 
branco de Carrara com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem 
ao vice-rei sob cujo mandato a construção foi 
concluída construção dos quatro palácios barrocos no 
cruzamento da Via Vi{orio Emmanuele e Via 
Maqueda, a Igreja normanda da Martorana também 
chamada de Santa Maria del'Ammiraglio que foi 
erguida em 1143 por Giorgio de Antochia, almirante 
de Roger II. Jantar livre. Pernoite no hotel. 

Dia 11 Quarta-feira: Palermo – Erice – Salinas de 
Trapani – Agrigento 
Café da manhã no hotel e saída para Erice, cidade 
medieval localizada a 750 metros acima do nível do 
mar. Reúne muitas característcas sicilianas, como o 
urbanismo normando, a organização árabe da casa ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Aproveitaremos para uma degustação dos famosos 
doces à base de amêndoa de Erice. Contnue até a 
parte ocidental da Sicília para a visita panorâmica de 
Trapani com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho cercada pelos moinhos que 
permitem a elaboração do famoso sal de Trapani. 
Almoço a caminho. Após o almoço, saída para 
Agrigento: "A Mais Bela Cidade dos Mortais" onde 
ainda hoje se pode admirar dez templos dóricos que 
se erguem no vale.Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 12 Quinta-feira: Agrigento – Piazza Armerina – 
Caltagirone 

Café da manhã no hotel e saída para visitar “La Valle 
dei Templi” com guia local. Contnuação para a Piazza 
Armerina. Almoço em casa rural da região. Visite com 
um guia local a esplêndida Villa Romana del Casale, 
uma luxuosa residência, localizada no coração da 
Sicília, um importante exemplo da época romana e 
onde você pode admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e degustado com 
paciência e dedicação. A “Capital de la Cerámica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica e, por isso, visitaremos 
um laboratório de cerâmica, onde poderá tocar a 
técnica de produção com as mãos e fazer o seu 
próprio objecto. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 13 Sexta-feira: Caltagirone – Noto – Siracusa – 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde você pode 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamado 
Syraka. Faremos uma experiência única antes do 
almoço. Se as condições permitrem, faremos um mini 
cruzeiro para admirar as belezas da cidade velha de 
Siracusa a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde visita a Siracusa que se 
estende ao longo do mar, junto à ilha de Ortgia, que 
se liga ao contnente por uma ponte e oferece ao 
visitante os ves�gios do seu passado glorioso: O 
Templo de Minerva, transformado em Catedral Cristã, 
a lendária Fontana di Arethusa, o Templo di Apollo, o 
Teatro Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto 
do Latomie, o Orecchio di Dionisio. Contnuação para 
Catânia. Jantar livre. Pernoite no hotel. 
  
Dia 14 Sábado: Catania – Etna – Taormina -Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS permitrem, saída para o Monte Etna: o 
vulcão mais alto e ainda atvo da Europa (3.345 
metros): o ônibus chegará ao Refúgio Sapienza a 
1.800 metros de alttude. Visita das crateras extntas, 
as chamadas "Crateri Silvestri". Esplêndida é a 
variedade de flora e esplêndidas também são as 
paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde a natureza, a cultura e a história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Iremos 
almoçar numa casa rural no sopé do Etna onde, além 
de desfrutar de uma refeição �pica e genuína, 
poderemos degustar o próprio vinho do Etna. 
Contnuação para Taormina: está localizada no topo 
da pitoresca rocha do Monte Tauro (204m. alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um magnífico 
panorama do Etna e do Mar Jônico. Retorno a 
Catânia, onde faremos um passeio panorâmico a pé. 
Esta cidade, a mais importante da costa oriental, 
caracteriza-se fundamentalmente pelas suas 
construções em pedra vulcânica. Jantar livre. 
Hospedagem no Hotel. 
  

15 DIAS  
14 NOITES 
ROMA - CATANIA  
DOMINGO - DOMINGO 

SUL DA ITALIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ESRA)     NOVO ITINERÁRIO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 15 Domingo: Catânia 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
  
POR RAZÕES LOGISTICAS E OPERACIONAIS, O 
ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO 
SEM AVISO PRÉVIO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
EXCURSÕES MENCIONADO NO ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 
  
ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 

HOTEIS OU SIMILARES 

ROMA : 
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo 
d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale**** 
  
NÁPOLES :          
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 
  
SALERNO :              :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / 
Hotel Polo Nautco**** 
  
ZONA DE TROPEA :  
Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel 
podrìa ser en Vibo Valenta o Capo Vatcano: Hotel 
Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia****  /  Hotel 
La Conchiglia Resort& Spa****   
  
REGGIO CALABRIA : 
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel 
Altafiumara ****  EM ALGUMAS PARTIDAS, O 
ALOJAMENTO PODE SER EM UM HOTEL DE 3 
ESTRELAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s 
  
PALERMO :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH  
Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal  
Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel  
Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** /  
Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel  
Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel  
Kaos**** 

CALTAGIRONE :  
Hotel NH Villa San Mauro**** 
EM ALGUMAS PARTIDAS, O HOTEL PODERIA ESTAR  
NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE CALTAGIRONE 
EM ALGUMAS PARTIDAS, O HOTEL RESERVADO  
PODERIA ESTAR EM CATANIA EM VEZ DE  
CALTAGIRONE 

CATANIA      :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
 Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco **** EM ALGUMAS PARTIDAS, O HOTEL 

RESERVADO PODE ESTAR NA ÁREA DE 
TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA 
COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS VERÃO 2023 – COD.RM-ESRA 
2023 ABRIL..............02......16 
2023 MAIO...............07.....21 
2023 JUNHO............11.....18 
2023 JULHO.............02 
2023 AGOSTO.........27 
2023 SETEMBRO…..10...24 
2023 OUTUBRO........01...08....15 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS: 

A) SUPLEMENTO DE REGRESSO A ROMA EM 
AVIÃO (CÓD. RM-ESRB – VERÃO 2023) 
Inclui: 
- Transfer do hotel em Catania para o aeroporto de 
Catania no dia 15 do programa 
- Voo Catania-Roma na categoria Econômica com 
companhia aérea de baixo custo. O bilhete inclui, 
além do passageiro, a faturação de uma mala de no 
máximo 20 kgs por pessoa. Atenção: uma vez 
emitdo o bilhete aéreo, não haverá reembolso em 
caso de cancelamento ou alteração. 
€ 250,00 por pessoa em quarto duplo, simples ou 
triplo 
  
ATENÇÃO: SUPLEMENTOS QUE INCLUEM A 
EMISSÃO DE BILHETE DE AVIÃO OU FERRY. EM 
CASO DE CONFIRMAÇÃO DO CIRCUITO E 
SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO NA RESERVA OU 
CANCELAMENTO DO MESMO, O VALOR 
CORRESPONDENTE AO BILHETE SERÁ COBRADO 
DA MESMA FORMA (PREÇOS PVP APROXIMADOS 
€ 130,00 POR PESSOA) 
  
B) “VERDEMONUMENTAL” ( 
Preços venda ao publico € 200,00 por pessoa. 
Inclui: bilhetes para os monumentos. Inclui ingressos 
para: Pompéia: ruínas / Amalfi: claustro / Pizzo: Igreja 
de Piedigro{a / Pizzo: Castelo / Reggio Calabria: 
Museu Arqueológico / PALERMO: Capela Palatna / 
PALERMO: Igreja da Martorana / MONREALE: 
Claustro / AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. 
ARMERINA: Roman Villa del Casale / SIRACUSA: 
Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral ATENÇÃO: 
os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. 
Caso os ingressos subam, teríamos que adaptar o 
preço do suplemento automatcamente. 
  
C) “VERDEOUT”  
€ 26,00 por pessoa preços de varejo. 
Inclui: transfer de partda hotel Catania – aeroporto 
de Catania ou porto ou estação ferroviária de 
Catania (válido apenas em conexão com o circuito 
Roma-Catania Sul da Itália - TRANSFER DE GRUPO) 
  
€ 44,00 por pessoa preço de varejo. 
Inclui: transfer aeroporto de Roma – hotel de Roma 
(não incluído) ou estação ferroviária de Roma (válido 
apenas em conexão com o circuito Roma-Palermo-
Roma do Sul da Itália - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.980,00 € 880,00 € 2.902,00

O VALOR INCLUI 
- Traslado de chegada do grupo (aeroporto/estação 
de trem de Roma) para o hotel em Roma 
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- 14 pequenos-almoços, 6 almoços + 8 jantares de 
acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho 
ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna 
- Degustação de doces �picos em Erice 
- Excursão a Capri com ferry público para Capri ida e 
volta. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a 
Capri por motvos climátcos, não haverá reembolso 
- Bilhete de trem de Salerno para Lamezia Terme em 
2ª classe 
Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, não 
haverá reembolso em caso de alterações ou 
cancelamentos 
- Excursão regular de barco (com outros 
partcipantes) pelo ilhéu de Ortgia (Siracusa) 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às 
condições climátcas. 
- Experiência em fabricação de cerâmica em 
laboratório em Caltagirone 
- Fones de ouvido OBRIGATÓRIOS para a visita das 
catedrais de Palermo e Monreale. (Os dados 
referem-se ao preço válido em 04.01.22. Caso o 
preço suba, teríamos que adaptar o preço do passeio 
automatcamente) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração de 
acordo com o número de partcipantes 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a 
viagem poderá ser feita com motorista/guia. 
- Guia acompanhante em espanhol (multlíngue) 
durante todo o passeio, exceto no primeiro e no 
últmo dia. 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem 
poderá ser feita sem guia. 
- Guias locais em Pompeia, Palermo e Monreale, 
Agrigento, Roman Villa del Casale e Siracusa. 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI 

- Vuelos 
- Traslado de salida del hotel de Catania  
- Tasas comunales = CITY TAX  
- Pensión completa 
- Entradas a los monumentos 
- Visita a la Gruta Azul en Capri 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros  
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los 

precios incluyen” 

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS, EL ITINERARIO 
PUEDE SER MODIFICADO O INVERTIDO SIN PREVIO 
AVISO. EN CUALQUIER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTIZA TODAS LAS VISITAS Y EXCURSIONES 
MENCIONADAS EN EL ITINERARIO.  

AT E N Ç Ã O : A E X C U R S Ã O P A R A C A P R I È 
CONDICIONADO AO CLIMA E AS CONDIÇÕES DO 
MAR 

15 DIAS 14 NOITES 
ROMA - CATANIA  
DOMINGO DOMINGO 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

SUL DA ITALIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ESRA)     NOVO ITINERÁRIO 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS (E ESPANHOL):  
03.04.23 – 08.05.23 – 12.06.23 – 03.07.23 – 28.08.23 – 11.09.23 – 25.09.23 
– 09.10.23  

Dia 1 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Sorrento 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para o ponto de partda da 
excursão em um determinado ponto de Roma. Partda para Pompéia, onde 
visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi completamente 
soterrada por uma erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada a Sorrento e visita 
da cidade com suas ruas �picas. Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 2 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de Sorrento para embarcar no 
ferry regular que nos levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com a sua paisagem de falésias e 
grutas. Destacam-se a Marina Grande e os múltplos pontos panorâmicos de 
onde se pode desfrutar de vistas espetaculares. Almoço livre. Retorno em Jet 
Foil para Sorrento. Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 3 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa estrada panorâmica da Costa 
Amalfitana em direção a Amalfi. Da estrada panorâmica podemos admirar a 
cidade de Positano, bem como vistas maravilhosas sobre o Golfo de Nápoles. 
Chegada a Amalfi e visita da cidade. Contnuação para Salerno, a segunda 
cidade mais importante da Campânia e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi 
ou a sua Catedral de San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 4 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para visitar as famosas Grutas 
do Ángel de Pertosa, consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e depois um passeio onde 
podemos admirar as formações de estalacttes e estalagmites. Contnue até 
Paestum e visite o síto arqueológico com três dos templos dóricos do s. V a. 
C. Partda para Salerno. Jantar e acomodação 
  
Dia 5 sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao chegar, faremos um passeio 
panorâmico pela Capital do Reino das Duas Sicílias, começando pela colina 
Vómero, passando pela orla marítma, visitaremos o centro histórico da cidade 
com monumentos como o Teatro de São Carlos, o Palácio Real, o Novo 
Castelo, a Plaza del Plebiscito, etc. Visite também um piè com um guia local 
do centro histórico da cidade, onde visitaremos a Capela de San Severo, 
famosa por sua obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, saudaremos o sul da 
Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles, pois 
esse prato, famoso em todo o mundo, nasceu na cidade de Nápoles. Volto 
para o hotel. Hospedagem 
  
Dia 6 Sábado: Nápoles (ou Roma em trem de alta velocidade) 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. Possibilidade de reservar 
um trem de alta velocidade para Roma (ver pacote Verderelax) 
  
POR MOTIVOS LOGISTICOS, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
REVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. DE QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA 
T.O." GARANTE TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO 
ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER REALIZADOS NO  
HOTEL, COMO EM UM RESTAURANTE LOCAL. 
  
ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA À METEOROLOGIA 
E CONDIÇÕES DO MAR 

  

HOTEIS OU SIMILARES 

SORRENTO: 
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel 
Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama ****  Para 
algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrelas superior en Sorrento - 
Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, 
Sant’Agnello o Vico Equense 

SALERNO :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautco**** 
  
NÁPOLES : 
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 
  
EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 
2023 ABRIL……………….03 (PORT/SPA)......17 
2023 MAIO……………… 01- 08 (PORT/SPA)....15......22....29 
2023 JULHO…………….. 03 (PORT/SPA).…17 
2023 AGOSTO…………..28 (PORT/SPA) 
2023 SETEMBRO………11 (PORT/SPA)....18....25(PORT/SPA) 
2023 OUTUBRO……… 02 - 09 (PORT/SPA)....16 
  
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) SERÃO REALIZADAS EM 
PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL 

SAIDAS MEIA TEMPORADA: 
2023 ABRIL...................24 
2023 JUNHO................05…...12 (PORT/SPA)……19 
2023 OUTUBRO………23 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA: 
2023 NOVEMBRO.......06....20 
2023 DEZEMBRO........11 
2024 JANEIRO.............22 
2024 FEVEREIRO........19 
2024 MARÇO...............25 

     

ENCANTOS DO SUL COSTA AMALFITANA & NAPOLES 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERMA) INVERNO 23/24 ( COD. RM-IRMA) 

6 DIAS  
5 NOITES 
ROMA - NAPOLES  
SEGUNDA-FEIRA -SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 1.255,00 € 378,00 SEM REDUÇÃO

MEIA € 1.185,00 € 325,00 SEM REDUÇÃO

BAIXA € 1.141,00 € 312,00 SEM REDUÇÃO

    SUPLEMENTO OPCIONAIS

VERDE-MONUMENTAL  
€ 55,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Amalfi: claustro / 
Pompéia: ruínas / Paestum: síto arqueológico / Nápoles: Capela de San 
Severo 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
A) “VERDEOUT” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 36,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- Traslado de partda do hotel Nápoles - aeroporto de Nápoles ou porto ou 
estação de trem de Nápoles (válido apenas em conexão com o circuito 
Encantos do Sul Roma- Nápoles - TRANSFER DE GRUPO) 
  
A) “VERDERELAX” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 149,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- Traslado hotel Nápoles - estação ferroviária de Nápoles (válido apenas em 
conexão com o circuito Encantos del Sur Roma - Nápoles - TRANSFER EM 
GRUPO) 
- Bilhete de trem alta velocidade de Nápoles para Roma na 2ª classe ou classe 
Smart 
- Traslado estação de trem de Roma - Aeroporto de Roma ou traslado hotel 
em Roma (válido apenas em conexão com o circuito Encantos do Sul Roma - 
Nápoles - TRANSFER DE GRUPO) 

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo do hotel onde os clientes estão hospedados (a noite do 
hotel em Roma não está incluída) para o ponto de partda do passeio 
- Alojamento com café da manhã buffet em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
apartamentos duplos com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 4 jantares no hotel de acordo com o programa  
- 1 jantar em um restaurante local, de acordo com o programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Entrada para as Grutas de Pertosa (com passeio de barco) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração, de acordo com o número 
de partcipantes 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o 
passeio, exceto no últmo dia. ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a 
viagem pode ser feita sem guia. 
- Visitas panorâmicas com guia de acompanhamento, exceto em Pompéia, 
Nápoles, Paestum e Grutas de Pertosa 
- Guias locais para a visita de Pompéia (no máximo 02 horas), Nápoles (no 
máximo 04 horas), Paestum (no máximo 02 horas) e Grutas de Pertosa (no 
máximo 02 horas) 
- Excursão a Capri com balsa pública para ida e volta de Capri. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a Capri por razões 
meteorológicas, nenhum reembolso será feito 
- Iva 
  
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Pensão completa 
- Bilhetes para os monumentos 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem"-  

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

ENCANTOS DO SUL COSTA AMALFITANA & NAPOLES 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERMA) INVERNO 23/24 ( COD. RM-IRMA) 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
01.04.2023 – 06.05.2023 – 10.06.2023 – 
01.07.2023 – 26.08.2023 – 09.09.2023 – 
23.09.2023 – 07.10.2023 

ATENÇÃO: OS DIAS 1 E 2 DO PROGRAMA NÃO 
SÃO GARANTIDOS EM PORTUGUES 
  
Dia 1 Sábado: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel. 
Hospedagem 
  
Dia 2 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Pela manhã TEMPO 
LIVRE para visitar uma parte da cidade de Roma 
por conta própria. Possibilidade de partcipar 
opcionalmente da Bênção Papal. Almoço livre. À 
tarde faremos uma visita panorâmica na qual, com 
as explicações do nosso guia local, seremos 
apresentados à história e aos principais edi�cios 
da Cidade Eterna. Passaremos perto da Avenida 
de los Foros, da Praça de Veneza, do Coliseu, do 
Circus Maximus. Também faremos um passeio a 
pé pela Roma barroca onde conheceremos as 
fontes e praças mais emblemátcas da cidade, 
como a Piazza del Panteón ou a Piazza Navona, a 
Fontana di Trevi, etc. Hospedagem 
  
Dia 3 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Sorrento 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para 
o ponto de partda da excursão em um 
determinado ponto de Roma. Partda para 
Pompéia, onde visitaremos as escavações desta 
famosa cidade que foi completamente soterrada 
por uma erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada a 
Sorrento e visita da cidade com suas ruas �picas. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 4 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso 
dos imperadores romanos, que surpreende com a 
sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a 
Marina Grande e os múltplos pontos panorâmicos 
de onde se pode desfrutar de vistas espetaculares. 
Almoço livre. Retorno em Jet Foil para Sorrento. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa 
estrada panorâmica da Costa Amalfitana em 
direção a Amalfi. Da estrada panorâmica podemos 
admirar a cidade de Positano, bem como vistas 

maravilhosas sobre o Golfo de Nápoles. Chegada a 
Amalfi e visita da cidade. Contnuação para 
Salerno, a segunda cidade mais importante da 
Campânia e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San 
Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral de 
San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 6 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Ángel de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois um passeio onde podemos admirar as 
formações de estalacttes e estalagmites. 
Contnue até Paestum e visite o síto arqueológico 
com três dos templos dóricos do s. V a. C. Partda 
para Salerno. Jantar e acomodação 
  
Dia 7 sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao 
chegar, faremos um passeio panorâmico pela 
Capital do Reino das Duas Sicílias, começando 
pela colina Vómero, passando pela orla marítma, 
visitaremos o centro histórico da cidade com 
monumentos como o Teatro de São Carlos, o 
Palácio Real, o Novo Castelo, a Plaza del 
Plebiscito, etc. Visite também um piè com um guia 
local do centro histórico da cidade, onde 
visitaremos a Capela de San Severo, famosa por 
sua obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, 
saudaremos o sul da Itália com um jantar de 
despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles, 
pois esse prato, famoso em todo o mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Volto para o hotel. 
Hospedagem 
  
Dia 8 Sábado: Nápoles (ou Roma em trem de alta 
velocidade) 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos 
serviços. Possibilidade de reservar um trem de alta 
velocidade para Roma (ver pacote Verderelax) 
  
POR MOTIVOS LOGISTICOS, O ITINERÁRIO PODE SER 
MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. DE 
QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." GARANTE 
TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO 
ITINERÁRIO. 
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 
  
ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 

HOTEIS OU SIMILARES 
ROMA :  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo 
d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale**** 

NÁPOLES : 
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

SORRENTO: 
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare 
Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 
Residenza**** / Hotel Panorama ****  Para algunas 
salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrelas 
superior en Sorrento - Para algunas salidas, el 
hotel podría ser en la zona de Castellammare di 
Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense 

SALERNO :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / 
Hotel Polo Nautco**** 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 

ALTA TEMPORADA: 
2023 ABRIL……………….01 (PORT/SPA)....15....29 
2023 MAIO……………… 06 (PORT/SPA)....13....20….27 
2023 JULHO..................15 
2023 AGOSTO……………26 (PORT/SPA) 
2023 SETEMBRO……….09 (PORT/SPA)….16....23(PORT/
SPA).....30 
2023 OUTUBRO.............07(PORT/SPA)....14 

MEIA TEMPORADA: 
2023 ABRIL...................22 
2023 JUNHO………………03....10 (PORT/SPA)....17 
2023 OUTUBRO............21 
  
BAIXA TEMPORADA: 
2023 NOVEMBRO.......04....18 
2023 DEZEMBRO........09 
2024 JANEIRO.............20 
2024 FEVEREIRO........17 
2024 MARÇO...............23 

AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) 
SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) E 
EM ESPANHOL 

ENCANTOS DO SUR & ROMA ROMA, COSTA AMALFITANA Y NAPOLES 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERMB) INVERNO 23/24 ( COD. RM-IRMB) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 

8 DIAS  
7 NOITES 
ROMA - NAPOLES  
SABADO  SABADO 



Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

Alta € 1.649,00 €500,00 SEM 
REDUÇÃO

Media € 1.498,00 € 394,00 SEM 
REDUÇÃO

Baixa € 1.396,00 € 394,00 SEM 
REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
Transporte em grupo do aeroporto / estação de Roma para o hotel em Roma 
- Alojamento com café da manhã buffet em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
apartamentos duplos com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 4 jantares no hotel de acordo com o programa  
- 1 jantar em um restaurante local, de acordo com o programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Entrada para as Grutas da Pertosa (com passeio de barco) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração de acordo com o número 
de partcipantes 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem poderá ser feita com 
motorista / guia. 
- Guia acompanhante em espanhol (multlingue) durante todo o passeio 
exceto no 1º dia, no 2º dia e no últmo dia. ATENÇÃO: com menos de 7 
partcipantes, a viagem poderá ser feita sem guia. 
- Visitas panorâmicas com um guia acompanhante exceto em Roma, 
Pompéia, Nápoles, Paestum e Grutas de Pertosa 
- Guias locais em Roma (máx. 04 horas), Pompeia (máx. 02 horas), Nápoles 
(máx. 04 horas), Paestum (máx. 02 horas) e Grutas de Pertosa (máx. 02 
horas). 
- Excursão para Capri com balsa pública para Capri ida e volta. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a Capri por motvos 
climátcos, não haverá reembolso. 
- TERRAWIND GLOBAL PROTECTION Seguro para todas as causas em 
caso de cancelamento - ver condições 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Pensão completa 
- Bilhetes para os monumentos 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem"-  

    SUPLEMENTO OPCIONAIS

SUPLEMENTOS OPCIONAIS  
  
A) “VERDEMONUMENTAL” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 55,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Amalfi: claustro / 
Pompéia: ruínas / Paestum: síto arqueológico / Nápoles: Capela de San 
Severo 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
B) “VERDEOUT” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 36,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- Traslado de partda do hotel Nápoles - aeroporto de Nápoles ou porto ou 
estação de trem de Nápoles (válido apenas em conexão com o circuito 
Encantos do Sul Roma- Nápoles - TRANSFER DE GRUPO) 
  
A) “VERDERELAX” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 149,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- Traslado hotel Nápoles - estação ferroviária de Nápoles (válido apenas em 
conexão com o circuito Encantos del Sur Roma - Nápoles - TRANSFER EM 
GRUPO) 
- Bilhete de trem alta velocidade de Nápoles para Roma na 2ª classe ou 
classe Smart 
- Traslado estação de trem de Roma - Aeroporto de Roma ou traslado hotel 
em Roma (válido apenas em conexão com o circuito Encantos del Sur Roma - 
Nápoles - TRANSFER DE GRUPO) 

8 DIAS 7 NOITES 
ROMA - NAPOLES  

SABADO SABADO 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

ENCANTOS DO SUR & ROMA ROMA, COSTA AMALFITANA Y NAPOLES 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERMB) INVERNO 23/24 ( COD. RM-IRMB) 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
03.04.23 – 08.05.23 – 12.06.23 – 03.07.23 – 
28.08.23 – 11.09.23 – 25.09.23 – 09.10.23  

Dia 1 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Sorrento 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para 
o ponto de partda da excursão em um 
determinado ponto de Roma. Partda para 
Pompéia, onde visitaremos as escavações desta 
famosa cidade que foi completamente soterrada 
por uma erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada a 
Sorrento e visita da cidade com suas ruas �picas. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 2 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso 
dos imperadores romanos, que surpreende com a 
sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a 
Marina Grande e os múltplos pontos panorâmicos 
de onde se pode desfrutar de vistas espetaculares. 
Almoço livre. Retorno em Jet Foil para Sorrento. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 3 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa 
estrada panorâmica da Costa Amalfitana em 
direção a Amalfi. Da estrada panorâmica podemos 
admirar a cidade de Positano, bem como vistas 
maravilhosas sobre o Golfo de Nápoles. Chegada a 
Amalfi e visita da cidade. Contnuação para 
Salerno, a segunda cidade mais importante da 
Campânia e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San 
Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral de 
San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 4 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Ángel de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois um passeio onde podemos admirar as 
formações de estalacttes e estalagmites. 
Contnue até Paestum e visite o síto arqueológico 
com três dos templos dóricos do s. V a. C. Partda 
para Salerno. Jantar e acomodação 
  
Dia 5 sexta-feira: Salerno – Nápoles  
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao 
chegar, faremos um passeio panorâmico pela 
Capital do Reino das Duas Sicílias, começando 
pela colina Vómero, passando pela orla marítma, 
visitaremos o centro histórico da cidade com 
monumentos como o Teatro de São Carlos, o 
Palácio Real, o Novo Castelo, a Plaza del 
Plebiscito, etc. Visite também um piè com um guia 
local do centro histórico da cidade, onde 
visitaremos a Capela de San Severo, famosa por 
sua obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, 
saudaremos o sul da Itália com um jantar de 
despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles, 

pois esse prato, famoso em todo o mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Volto para o hotel. 
Hospedagem 

Dia 6 Sábado: Nápoles – Catânia 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, 
transfer para o aeroporto de Nápoles. Voo em 
classe econômica para Catânia. Chegada em 
Catânia e traslado ao hotel. Alojamento 
  
Dia 7 Domingo: Catania - Etna – Taormina - 
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 8 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 
  
Dia 9 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a  

Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em  
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 
  
Dia 10 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 

Dia 11 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

13 DIAS 12 NOITES 
ROMA - CATANIA  
SEGUNDA-FEIRA -SABADO  

ENCANTOS DO SUL & SICILIA  COSTA AMAFITANA , NAPOLES E SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ECSE INVERNO 23/24 ( COD. RM-ICSE) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 



Dia 12 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka.  Teremos uma experiência única antes 
do almoço. Se as condições permitrem, faremos 
um mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 
velha de Syracuse a bordo de um barco. Almoço 
em um restaurante local. À tarde visita de Siracusa 
que se estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 13 Sábado: Catania 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS LOGISTICOS, O ITINERÁRIO PODE SER 
MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. DE 
QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." GARANTE 
TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO 
ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 
ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM 
TICKET DE FERRY. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DO 
CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA OU 
NO CANCELAMENTO DA MESMA, A QUANTIDADE 
CORRESPONDENTE AO BILHETE (APROX. € 130,00 
PREÇO POR PESSOA) SERÁ FATURADA IGUALMENTE 

HOTEIS OU SIMILARES 

SORRENTO                        :  
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare 
Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 
Residenza**** / Hotel Panorama **** Para algunas 
salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas 
superior en Sorrento.  Para algunas salidas, el 
hotel podría ser en la zona de Castellammare di 
Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense 
  
SALERNO  :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / 
Hotel Polo Nautco**** 
  
NÀPOLES  :                        :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 

Bosco **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL 
RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE 
TAORMINA EN VEZ DE CATANIA  
  
PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** 
/ Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / 
 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / 
Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 
Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel 
Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR 
NA ÁREA DE RAGUSA, EM VEZ DE CALTAGIRONE 
 EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA 
ESTAR NA ÁREA DE CATANIA, EM VEZ DE CALTAGIRONE 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
ALTA TEMPORADA: 
2023 ABRIL……………  03 (PORT/SPA)......17 
2023 MAIO……………  01...08 (PORT/SPA)....22....29 
2023 JULHO................03 (PORT/SPA)………17 
2023 AGOSTO…………28 (PORT/SPA) 
2023 SETEMBRO     11 (PORT/SPA) 18.-25 (PORT/SPA) 
2023 OUTUBRO.........02....09(PORT/SPA)....16 

MEIA TEMPORADA: 
2023 ABRIL...................24 
2023 JUNHO…………….05- 12 (PORT/SPA)....19 
2023 OUTUBRO..........23 

BAIXA TEMPORADA: 
2023 NOVEMBRO...................06 
  
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) 
SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) 
E EM ESPANHOL 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 179,00  por pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Amalfi: claustro / Pompéia: ruínas 
/ Paestum: síto arqueológico / Nápoles: Capela 
de San Severo.PALERMO: Capela Palatna / 
SEGESTA: Templo Dórico / AGRIGENTO: Vale 
dos Templos / P. ARMERINA: Vila Romana del 
Casale / SIRACUSA: Zona Arqueológica / 
SIRACUSA: Catedral. ATENÇÃO: os dados 
referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço 
do suplemento automatcamente. 
  
VERDE-OUT 
€ 26,00 por pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Traslado de partda do hotel Catania - 
aeroporto de Catania ou porto ou estação de 
trem de Catania (válido apenas em conexão com 
o circuito Roma, Encantos do Sul e Sicília Roma-
Catania - TRANSFER DE GRUPO) 

13 DIAS 12 NOITES 
ROMA - CATANIA  

SEGUNDA-FEIRA -SABADO 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

Alta € 2.594,00 € 688,00 SEM 
REDUÇÃO

Media € 2.365,00 € 625,00 SEM 
REDUÇÃO

Baixa € 2.292,00 € 625,00 SEM 
REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo do hotel onde os clientes estão 
hospedados (a noite do hotel em Roma não está 
incluída) para o ponto de partda do passeio 
- Alojamento com café da manhã buffet em hotéis de 4 
estrelas, ocupando apartamentos duplos com banheiro 
privatvo ou chuveiro. 
- 4 jantares no hotel de acordo com o programa  
- 1 jantar em um restaurante local, de acordo com o 
programa indicado  
- 6 almoços em restaurantes locais, de acordo com o 
programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou 
uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por pessoa, 
por refeição 
- Entrada para as Grutas de Pertosa (com passeio de 
barco) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração, de 
acordo com o número de partcipantes 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem 
pode ser feita com um motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) 
durante todo o passeio, exceto no 1º dia, no 6º e no 
últmo dia. ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a 
viagem pode ser feita sem guia. 
- Visitas panorâmicas com guia de acompanhamento, 
exceto em Pompéia, Nápoles, Paestum, Grutas de 
Pertosa, Palermo e Monreale, Agrigento e Siracusa. 
- Guias locais para a visita de Pompéia (no máximo 02 
horas), Nápoles (no máximo 04 horas), Paestum (no 
máximo 02 horas) e Grutas de Pertosa (no máximo 02 
horas), Palermo e Monreale (no máximo 06 horas), 
Agrigento (no máximo 02 horas) e Siracusa (máximo de 
04 horas). 
- Excursão a Capri com balsa pública para ida e volta 
de Capri. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a 
Capri por razões meteorológicas, nenhum reembolso 
será feito 
- Passagem marítma de ferry regular de Nápoles para 
Palermo em uma cabine interior, saindo de Nápoles às 
20:00 e chegando em Palermo às 07:00. (HORÁRIOS A 
CONFIRMAR). Atenção: após a emissão do bilhete, 
nenhum reembolso será fe i to em caso de 
cancelamento ou alteração. 
Por favor, note que ao chegar muito cedo ao hotel em 
Palermo, os apartamentos podem não estar 
disponíveis. Os clientes podem deixar suas malas no 
depósito do hotel. 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Transfer de partda 
- Pensão completa 
- Bilhetes para os monumentos 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços 
incluem"-  

ENCANTOS DO SUL & SICILIA  COSTA AMAFITANA , NAPOLES E SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ECSE INVERNO 23/24 ( COD. RM-ICSE) 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
01.04.2023 – 06.05.2023 – 10.06.2023 – 
01.07.2023 – 26.08.2023 – 09.09.2023 – 
23.09.2023 – 07.10.2023 
ATENÇÃO: OS DIAS 1 E 2 DO PROGRAMA NÃO 
SÃO GARANTIDOS EM PORTUGUES 
  
 Dia 1 Sábado: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer em grupo 
(com outros partcipantes) para o hotel. Hospedagem 
  
Dia 2 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Pela manhã TEMPO LIVRE 
para visitar uma parte da cidade de Roma por conta 
própria. Possibilidade de partcipar opcionalmente da 
Bênção Papal. Almoço livre. À tarde faremos uma 
visita panorâmica na qual, com as explicações do 
nosso guia local, seremos apresentados à história e 
aos principais edi�cios da Cidade Eterna. Passaremos 
perto da Avenida de los Foros, da Praça de Veneza, do 
Coliseu, do Circus Maximus. Também faremos um 
passeio a pé pela Roma barroca onde conheceremos 
as fontes e praças mais emblemátcas da cidade, 
como a Piazza del Panteón ou a Piazza Navona, a 
Fontana di Trevi, etc. Hospedagem 
  
Dia 3 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Sorrento 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para o 
ponto de partda da excursão em um determinado 
ponto de Roma. Partda para Pompéia, onde 
visitaremos as escavações desta famosa cidade que 
foi completamente soterrada por uma erupção do 
Vesúvio em 79 dC. Chegada a Sorrento e visita da 
cidade com suas ruas �picas. Jantar e pernoite no 
hotel. 
  
Dia 4 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com a sua 
paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina 
Grande e os múltplos pontos panorâmicos de onde 
se pode desfrutar de vistas espetaculares. Almoço 
livre. Retorno em Jet Foil para Sorrento. Jantar e 
pernoite no hotel. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa estrada 
panorâmica da Costa Amalfitana em direção a Amalfi. 
Da estrada panorâmica podemos admirar a cidade de 
Positano, bem como vistas maravilhosas sobre o 
Golfo de Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da 
cidade. Contnuação para Salerno, a segunda cidade 
mais importante da Campânia e visita panorâmica 
onde podemos apreciar lugares como o Castelo, a 
Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua 
Catedral de San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 6 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Ángel de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois um passeio onde podemos admirar as 
formações de estalacttes e estalagmites. Contnue 
até Paestum e visite o síto arqueológico com três dos 
templos dóricos do s. V a. C. Partda para Salerno. 
Jantar e acomodação 

  
Dia 7 sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao 
chegar, faremos um passeio panorâmico pela Capital 
do Reino das Duas Sicílias, começando pela colina 
Vómero, passando pela orla marítma, visitaremos o 
centro histórico da cidade com monumentos como o 
Teatro de São Carlos, o Palácio Real, o Novo Castelo, 
a Plaza del Plebiscito, etc. Visite também um piè com 
um guia local do centro histórico da cidade, onde 
visitaremos a Capela de San Severo, famosa por sua 
obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, saudaremos 
o sul da Itália com um jantar de despedida em uma 
pizzaria no centro de Nápoles, pois esse prato, 
famoso em todo o mundo, nasceu na cidade de 
Nápoles. Volto para o hotel. Hospedagem 
  
Dia 8 Sábado: Nápoles – Catânia 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, transfer 
para o aeroporto de Nápoles. Voo em classe 
econômica para Catânia. Chegada em Catânia e 
traslado ao hotel. Alojamento 
  
Dia 9 Domingo: Catania - Etna – Taormina - Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos para o 
Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da 
Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
de Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão 
criou um lugar onde natureza, cultura e história se 
uniram para dar origem a um lugar único no mundo. 
Vamos almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, 
onde, além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de produção 
da casa. Contnuação para Taormina: esta cidade esta 
localizada no cume da rocha pitoresca do Monte 
Taurus (204m. Alttude). Tempo livre para fazer 
compras, descobrir as ruas romântcas da cidade ou 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde você pode 
desfrutar de um panorama magnífico, tanto do Etna 
quanto do Mar Jônico. Regresso para Catania. Jantar 
livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 10 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina para 
um passeio panorâmico pela cidade, que inclui vistas 
do Estreito que separa a Sicília do contnente. 
Contnuaremos para Cefalu para almoçar em um 
restaurante local. Cefalú is é uma cidade sugestva 
perto do mar que oferece aos visitantes uma 
maravilhosa exibição ar�stca de luzes e cores. Não 
deixe de visitar a maravilhosa "Ca{edrale Normanna", 
cuja construção remonta a 1131 e o "Lavatoio 
Medievale". Tempo livre para passear pelas ruas 
estreitas cheias de joalherias e lojas elegantes que 
mantêm todo o seu fascínio medieval. Traslado ao 
hotel em Palermo. Jantar livre. Hospedagem 

Dia 11 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a Catedral. 
Graças a um sonho premonitorio, Guilherme II, 
encontrou um tesouro e com este grande valor 
realizou uma das mais belas catedrais da Europa. Mais 
tarde, você retornará à cidade de Palermo para um 
breve passeio panorâmico de ônibus. Almoço no hotel 
ou em um restaurante local. À tarde, faremos um 

p a s s e i o 
pelo centro histórico da capital da Sicília. Visitaremos 
seus principais monumentos, como a Capela Palatna, 
a Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em mármore 
branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem 
ao vice-rei sob cujo mandato foi concluído a 
construção dos quatro palácios barrocos, no 
cruzamento da Via Vi{orio Emmanuele e Via 
Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, também 
chamada de Santa Maria del'Ammiraglio, que foi 
criada em 1143 por Giorgio de Antoquía, almirante 
de Roger II. Jantar livre. Hospedagem no hotel em 
Palermo. 
  
Dia 12 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas característcas 
da Sicília, como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do páto e uma grande 
variedade de doces. Contnue para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com suas 
salinas. Visitaremos a área de produção de sal 
marinho cercada pelos moinhos que permitem a 
elaboração do famoso sal Trapani. Contnuação para a 
área de Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: "A 
mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje é 
possível admirar dez templos dóricos erguidos no 
vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 13 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o famoso e 
único "Vale dos Templos". Partda para a Piazza 
Armerina: visita com guia local à esplêndida Villa 
Romana del Casale, luxuosa vila localizada no coração 
da Sicília, um importante exemplo da época romana e 
onde você pode admirar os belos mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. Almoço 
em um restaurante na área. Contnuação para 
Caltagirone, uma espécie de tesouro que deve ser 
descoberto e saboreado com paciência e dedicação. A 
“Capital da Cerâmica” centra a sua promoção turístca 
na imagem de um centro produtor de cerâmica, pelo 
que iremos visitar um laboratório cerâmico, onde 
poderão tocar manualmente a técnica de produção e 
fazer o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

Dia 14 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada de 
Syraka. 

15 DIAS  
14 NOITES 
ROMA - CATANIA  
SEGUNDA-FEIRA -SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR ENCANTOS DO SUL SICILIA  & ROMA  COSTA AMAFITANA , NAPOLES E SICILIA 

VERÃO 2023 (COD. RM-ECSF) INVERNO 23/24 ( COD. RM-ICSF) 



Teremos uma experiência única antes do almoço. Se 
as condições permitrem, faremos um mini cruzeiro 
para admirar as belezas da cidade velha de Syracuse a 
bordo de um barco. Almoço em um restaurante local. 
À tarde visita de Siracusa que se estende ao longo do 
mar, próximo à ilha de Ortgia, que é conectada ao 
contnente por uma ponte, e oferece aos visitantes os 
restos de seu passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para Catania. 
Jantar livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 15 Sábado: Catania 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS LOGISTICOS, O ITINERÁRIO PODE SER 
MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. DE 
QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." GARANTE 
TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO 
ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 
ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM 
TICKET DE FERRY. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DO 
CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA OU 
NO CANCELAMENTO DA MESMA, A QUANTIDADE 
CORRESPONDENTE AO BILHETE (APROX. € 130,00 
PREÇO POR PESSOA) SERÁ FATURADA IGUALMENTE 

HOTEIS OU SIMILARES 

ROMA :  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo 
d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale**** 

SORRENTO                        :  
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare 
Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 
Residenza**** / Hotel Panorama **** Para algunas 
salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas 
superior en Sorrento.  Para algunas salidas, el 
hotel podría ser en la zona de Castellammare di 
Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense 
  
SALERNO  :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / 
Hotel Polo Nautco**** 
  
NÀPOLES  :                        :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
  Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL 
RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE 
TAORMINA EN VEZ DE CATANIA  
  

PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** 
/ Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / 
 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle****  
/ Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 
Demetra**** / Hotel Villa Romana**** /  
Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR 
NA ÁREA DE RAGUSA, EM VEZ DE CALTAGIRONE  EM 
ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR NA 
ÁREA DE CATANIA, EM VEZ DE CALTAGIRONE 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ 
COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
ALTA TEMPORADA: 
2023 ABRIL……………….01 (PORT/SPA)....15....29 
2023 MAIO……………… 06 (PORT/SPA)....13....20….27 
2023 JULHO……………  01 (PORT/SPA) 
2023 AGOSTO………… 26 (PORT/SPA)....15 
2023 SETEMBRO………09 (PORT/SPA)....16....23(PORT/
SPA).....30 
2023 OUTUBRO.............07(PORT/SPA)....14 

 MEIA TEMPORADA: 
2023 ABRIL...................22 
2023 JUNHO……………..03 - 10 (PORT/SPA)….17 
2023 OUTUBRO............21 

BAIXA TEMPORADA: 
2023 NOVEMBRO...................04 
  
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) 
SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) E 
EM ESPANHOL 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 179,00 por pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Amalfi: claustro / Pompéia: 
ruínas / Paestum: síto arqueológico / Nápoles: 
Capela de San Severo PALERMO: Capela 
Pa l at n a / S EG E S TA : Te m p l o Dó r i co / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: 
Vila Romana del Casale / SIRACUSA: Zona 
Arqueológica / SIRACU SA: Catedral. ATENÇÃO: 
os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. 
Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o 
preço do suplemento automatcamente. 
  
VERDE-OUT 
€ 26,00 ppor pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Traslado de partda do hotel Catania - 
aeroporto de Catania ou porto ou estação de trem 
de Catania (válido apenas em conexão com o 
circuito Roma, Encantos do Sul e Sicília Roma-
Catania - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

Alta € 2.829,00 € 739,00 SEM 
REDUÇÃO

Media € 2.600,00 € 676,00 SEM 
REDUÇÃO

Baixa € 2.527,00 € 676,00 SEM 
REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
Transporte em grupo do aeroporto / estação de Roma 
para o hotel em Roma 
- Alojamento com café da manhã buffet em hotéis de 4 
estrelas, ocupando apartamentos duplos com banheiro 
privatvo ou chuveiro. 
- 4 jantares no hotel de acordo com o programa  
- 1 jantar em um restaurante local, de acordo com o 
programa indicado  
- 6 almoços em restaurantes locais, de acordo com o 
programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou 
uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por pessoa, 
por refeição 
- Auscultadores OBRIGATÓRIOS para a visita às 
catedrais de Palermo e Monreale. (Os dados referem-se 
ao preço válido em 01/04/20. Se o preço subir, teremos 
que adaptar o preço do tour automatcamente) 
- Entrada para as Grutas da Pertosa (com passeio de 
barco) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração de 
acordo com o número de partcipantes 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem 
poderá ser feita com motorista / guia. 
- Guia acompanhante em espanhol (multlingue) 
durante todo o passeio exceto no 1º dia, no 8º dia e no 
últmo dia. ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a 
viagem poderá ser feita sem guia. 
- Visitas panorâmicas com um guia acompanhante 
exceto em Roma, Pompéia, Nápoles, Paestum, Grutas 
de Pertosa, Palermo e Monreale, Agrigento e Siracusa. 
- Guias locais em Roma (máx. 04 horas), Pompeia (máx. 
02 horas), Nápoles (máx. 04 horas), Paestum (máx. 02 
horas) e Grutas de Pertosa (máx. 02 horas), Palermo e 
Monreale ( máx. 06 horas), Agrigento (máx. 02 horas) e 
Siracusa (máx. 04 horas). 
- Excursão para Capri com balsa pública para Capri ida e 
volta. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a 
Capri por motvos climátcos, não haverá reembolso. 
- Trajeto marítmo em balsa regular de Nápoles a 
Palermo em cabine interna, saindo de Nápoles às 20h e 
chegando em Palermo aproximadamente às 7h00. 
(CALENDÁRIO A CONFIRMAR). Atenção: assim que o 
bilhete da balsa for emitdo, nenhum reembolso será 
feito em caso de cancelamento ou alteração. 
Atenção: ao chegar muito cedo ao hotel em Palermo, os 
quartos podem não estar disponíveis. Os clientes 
podem deixar sua bagagem no depósito do hotel. 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Pensão completa 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Bilhetes para os monumentos 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços 
incluem"-  

15 DIAS 14 NOITES 
ROMA - CATANIA  

SEGUNDA-FEIRA -SABADO 
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 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



Dia 1 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Sorrento 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para 
o ponto de partda da excursão em um 
determinado ponto de Roma. Partda para 
Pompéia, onde visitaremos as escavações desta 
famosa cidade que foi completamente soterrada 
por uma erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada a 
Sorrento e visita da cidade com suas ruas �picas. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 2 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso 
dos imperadores romanos, que surpreende com a 
sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a 
Marina Grande e os múltplos pontos panorâmicos 
de onde se pode desfrutar de vistas espetaculares. 
Almoço livre. Retorno em Jet Foil para Sorrento. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 3 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa 
estrada panorâmica da Costa Amalfitana em 
direção a Amalfi. Da estrada panorâmica podemos 
admirar a cidade de Positano, bem como vistas 
maravilhosas sobre o Golfo de Nápoles. Chegada a 
Amalfi e visita da cidade. Contnuação para 
Salerno, a segunda cidade mais importante da 
Campânia e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San 
Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral de 
San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 4 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Ángel de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois um passeio onde podemos admirar as 
formações de estalacttes e estalagmites. 
Contnue até Paestum e visite o síto arqueológico 
com três dos templos dóricos do s. V a. C. Partda 
para Salerno. Jantar e acomodação 
  
Dia 5 sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao 
chegar, faremos um passeio panorâmico pela 
Capital do Reino das Duas Sicílias, começando 
pela colina Vómero, passando pela orla marítma, 
visitaremos o centro histórico da cidade com 
monumentos como o Teatro de São Carlos, o 
Palácio Real, o Novo Castelo, a Plaza del 
Plebiscito, etc. Visite também um piè com um guia 
local do centro histórico da cidade, onde 
visitaremos a Capela de San Severo, famosa por 
sua obra-prima: o Cristo Velado.  

Hoje à noite, saudaremos o sul da Itália com um 
jantar de despedida em uma pizzaria no centro de 
Nápoles, pois esse prato, famoso em todo o 
mundo, nasceu na cidade de Nápoles. Volto para o 
hotel. Hospedagem 
  
Dia 6 Sabado: Nápoles - Matera - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera, 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas 
dentro das característcas rochosas das regiões de 
Basilicata e Apúlia. Muitas dessas "casas" são na 
verdade apenas cavernas e as ruas em algumas 
partes passam pelos telhados de outras casas. 
Uma das peculiaridades desta cidade antga é sua 
semelhança com as cidades antgas perto de 
Jerusalém. Foi capturada mesmo por isso pelos 
olhos de diretores e estúdios de cinema. Matera 
também é patrimônio da Unesco. Tempo livre para 
um lanche e partda para Bari. Tempo livre para 
visitar a cidade de Bari. Jantar e acomodação. 
  
Dia 7 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel 
del Monte se torna a sede permanente do tribunal 
de Federico Hohenstaufen, soberano aos três 
anos de idade do Reino da Sicília. O monarca foi 
chamado de "Stupor Mundi" por sua vasta e 
completa cultura, e deixou em seu castelo a marca 
do mistério que cercava sua figura. 
Contnue para Trani para a visita da catedral sobre 
o mar. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
faremos uma parada na quase desconhecida, mas 
adorável Molfe{a, antes de retornar a Bari. 
Hospedagem 
  
Dia 8 Segunda-feira: Bari - Polignano a Mare - 
Alberobello - Lecce 
Café da manhã no hotel. Partda para Polignano a 
Mare, uma antga vila de pescadores onde ainda se 
respira um ar marinho incontaminado. Suas casas 
brancas contrastam com o azul do Mar Adriátco e 
seus muitos penhascos e varandas fazem desta 
costa uma paisagem que vale a pena admirar. 
Contnue até Alberobello e almoce em um 
restaurante local. À tarde, visita a Alberobello, a 
cidade de Trulli, patrimônio da Unesco com suas  
casas �picas com telhados cônicos usados como 
casas ou para armazenar utensílios de trabalho. 
Contnue para Bari. Hospedagem em hotel. 
  

Dia 9 Terça-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade de Lecce, 
chamada de "Florença do Sul" e conhecida por sua 
famosa arte e arquitetura barroca, revelada entre 
o final do século XVI e a primeira metade do 
século XVII. Você pode admirar a rica e bela 
decoração da igreja de S. Oronzo, a Basílica da 
Santa Cruz e o Palácio Celestni. Na esquina de S. 
Oronzo, podemos admirar o anfiteatro romano do 
século II dC e a coluna de S. Oronzo, com 29 
metros de altura e uma estátua do santo no topo. 
Almoço em um restaurante local, onde podemos 
saborear alguns dos produtos �picos da região. À 
tarde, partda para Gallipoli, cidade maravilhosa, 
cercada por muros sobre o mar. Voltaremos à 
Lecce. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 10 Quarta-feira: Lecce - Ostuni - Bari 
Café da manhã e partda pela manhã para Ostuni, 
uma joia da arquitetura mais conhecida como “a 
cidade branca” por suas paredes brancas e sua 
arquitetura �pica toda em branco. No caminho 
para Bari, pararemos em uma Masseria (casa rural) 
para saborear a comida �pica de Pugliese. 
Chegada a Bari. Tempo livre. Hospedagem 
  
Dia 11 Quinta-feira: Bari 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS 
SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS LOGISTICOS, O ITINERÁRIO PODE SER 
MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. DE 
QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." GARANTE 
TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO 
ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 

ENCANTOS DO SUL & PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERMB) 

11 DIAS 10 NOITES 
ROMA - BARI  
SEGUNDA-FEIRA-QUINTA-FEIRA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

NOVO TOUR  
2023 -2024



Temporada Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.455,00 € 838,00 SEM REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Traslado em grupo do hotel onde os clientes estão hospedados (noite de 
hotel em Roma não está incluída) até o ponto de partda do passeio 
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas, ocupando quartos duplos com casa de 
banho privatva ou duche. 
- Café da manhã diário. 
- 5 jantares em hotel ou restaurante convencional 
- 1 jantar de despedida em restaurante local de acordo com o programa 
indicado 
- 4 almoços em restaurante/masseria/casa rural conforme itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa por refeição 
- Entrada para as Grutas da Pertosa (com passeio de barco) 
- Transporte de carro, microônibus ou ônibus de luxo, dependendo do 
número de partcipantes. 
  ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 PARTICIPANTES, A VIAGEM PODERÁ 
SER FEITA COM UM MOTORISTA/GUIA QUE FALA ESPANHOL. 
- Assistência em espanhol A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo o 
passeio (multlíngue) 
  Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado sem 
acompanhamento de guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Sorrento, Amalfi, Ostuni, 
Alberobello, Trani, Molfe{a, Polignano a Mare, Gallipoli 
- Visitas gratuitas em Bari e Castel del Monte 
- Guia local em espanhol para visitas a Pompéia (máx. 02 horas), Nápoles 
(máx. 04 horas), Paestum (máx. 02 horas) e Cavernas Pertosa (máx. 02 horas) 
Lecce (máx. 03 horas) e Matera (máx. 03 horas) 
- Excursão a Capri com ferry público para Capri ida e volta. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a Capri por motvos 
climátcos, não haverá reembolso 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Voos 
- Traslado de partda 
- Visita à Gruta Azul 
- Impostos comunais = IMPOSTO DA CIDADE 
- Pensão completa 
- Ingressos para os monumentos 
- Gorjetas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

11 DIAS 10 NOITES 
ROMA - BARI 

SEGUNDA-FEIRA-QUINTA-

HOTEIS PREVISTOS O SIMILARES 

SORRENTO  
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel 
Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama **** 
Para algumas saidas, o hotel poderia ser um hotel de 3 estrelas superior em 
Sorrento Para algumas saidas, o hotel poderia estar na área de 
Castellammare di Stabia, Sant'Agnello ou Vico Equense 

SALERNO 
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautco**** 

NÁPOLES :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

BARI :  
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****  
  
LECCE : 
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme**** 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. 
A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-MONUMENTAL  
€ 115,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Amalfi: 
claustro / Pompéia: ruínas / Paestum: síto arqueológico / Nápoles: Capela 
de San Severo / Andria: Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 
Igrejas ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso 
os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

“VERDE-OUT”  
€ 40,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Traslado de partda do hotel Bari - aeroporto de Bari ou porto ou 
estação de trem de Bari (válido apenas em conexão com o circuito 
Encantos do Sul e Puglia Roma- Bari - TRANSFER DE GRUPO) 

SAIDAS 
2023 ABRIL..................03...17 
2023 MAIO....................01...08....22 
2023 JUNHO.................05 
2023 JULHO..................03 
2023 AGOSTO.............28 
2023 SETEMBRO........11....25 
2023 OUTUBRO...........02....09 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

ENCANTOS DO SUL & PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERMB) 



Dia 1 Quinta-feira: Lamezia Terme - Tropea  
Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. 
Transferência em grupo (com outros partcipantes) 
para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 2 Sexta-feira: Tropea - Pizzo - Tropea  
Café da manhã. Partda para Pizzo. Visita guiada ao 
castelo onde Joaquim Murat foi morto. Visita também 
à Igreja de Piedigro{a, localizada no mar e construída 
no tufo. Tempo livre para o almoço. À tarde, retorno a 
Tropea, a antga "Tropis", cidade romana. Visita à 
Catedral Românica (século XII), que preserva a 
imagem sagrada da Virgem da Romênia, um ícone 
bizantno do século XII e goza de imensa devoção dos 
habitantes de Tropea. Visite o centro histórico com 
suas varandas panorâmicas e as ruas �picas. 
Possibilidade de visitar (por conta própria) a Igreja de 
Santa María dell'Isola, que é acessada através de uma 
longa escadaria. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 3 Sabado: Tropea - Scilla - Reggio Calabria  
Café da manhã. Partda para Scilla pela encantadora e 
pitoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, uma vila 
de pescadores. Visita ao Castelo Ruffo e à Igreja de 
San Rocco. Tempo livre para almoço (não incluído). À 
tarde, partda para Reggio Calabria. e visita da cidade, 
antga capital da região, juntamente com o Museu 
Nacional da Magna Grécia, onde admiraremos o 
famoso "Bronces De Riace". Depois de apreciar o 
imponente panorama definido por Gabriele 
D'Annunzio como "o quilômetro mais bonito da Itália", 
visite os banhos romanos, as fortficações gregas e a 
catedral. Regresso para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 4 Domingo: Reggio Calabria - Gerace - Salo - 
Catanzaro Lido  
Café da manhã Partda para Gerace: visita da cidade 
das “Cem Igrejas”. A visita à cidade medieval nos 
permitrá admirar algumas das igrejas mais antgas, 
bem como a famosa Catedral Românica, a maior do 
sul da Itália. Almoço livre. Contnue para Stlo, casa do 
famoso filósofo Tommaso Campanella. Visitaremos o 
famoso monumento "Ca{olica" da arte bizantna 
tardia, único em toda a Europa Ocidental. Contnue 
para a área de Catanzaro. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 5 Segunda-feira: Catanzaro Lido - Montes de la 
Sila - Cosenza  
Café da manhã. Partda para Cosenza através dos 
Montes de la Sila, que representam o coração verde 
da Calábria e do sul da Itália. Maravilhosas e 
inesperadas paisagens montanhosas nos aguardam 
com uma natureza não contaminada. Pare na pequena 
cidade de Camigliatello Silano para uma caminhada na 
rua principal ou para comprar produtos �picos da 
região. Almoço em casa rural onde podemos saborear 
a �pica cozinha calabresa. Chegada a Cosenza. Jantar 
e acomodação. 

Dia 6 Terça-feira: Cosenza - Paola - Cosenza 
Café da manhã. Começaremos o dia com um passeio 
pelo centro histórico de Cosenza. Chegaremos à 
"Piazza Prefe{ura" para admirar o Teatro Rendano e 
uma bela vista do "Castello Svevo", uma imponente 
fortaleza milenar que era o brasão do rei da Sicília e 
imperador do Sacro Imperador Romano Frederico II 
Hohenstaufen, chamado "Stupor Mundi", imperador - 
imagine-se profundamente apaixonado pela cidade. 

Contnuaremos a pé ao longo do Corso Telesio, até 
o Duomo (a Catedral) do ano 1100. De ônibus, 
atravessando a ponte Calatrava, chegaremos a 
Corso Mazzini, com o único museu a céu aberto da 
Europa, o MAB (Bilo¡ Open- Air Museum), com 
obras de arte contemporânea criadas por artstas 
de renome internacional. Tempo livre para 
compras, almoço ou um excelente sorvete. No 
final, partda para Paola. Visita ao santuário de São 
Francisco de Paola e seus milagres. O santuário 
está localizado na parte alta da cidade, em um vale 
cercado por um rio e rico em vegetação. É um 
destno para peregrinos em todo o sul da Itália, 
partcularmente na região, da qual São Francisco é 
o santo padroeiro.  Regresso a Cosenza. Jantar e 
pernoite no hotel. 

Dia 7 Quarta-feira: Cosenza - Lamezia Terme  
Café da manhã. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H OT E L , CO M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

ZONA DE TROPEA   :  
Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel  
podrìa ser en Vibo Valenta o Capo Vatcano:  
Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 
EM ALGUNAS SAIDAS, O ALOJAMENTO  
PODERIA ESTAR NA VIBO VALENTIA: Hotel Cala  
del Porto**** OU NA AREA DE CAPO      
VATICANO: Hotel La Conchiglia Resort & Spa****  
/ Hotel La Conchiglia Resort & Spa****   
  
REGGIO CALABRIA:  
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel 
Altafiumara ****  EM ALGUNAS SAIDAS, O 
ALOJAMENTO PODE ESTAR EM UM HOTEL 
SUPERIOR DE 3 ESTRELAS:: Hotel Masoanri’s 
  
CATANZARO :  
Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 
  
ZONA DE COSENZA/RENDE:  
Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/ Hotel 
Royal**** 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
VERDE-MONUMENTAL 
€ 60,00 por pessoa -  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Pizzo: Igreja de Piedigro{a / Pizzo: 
Castelo / Reggio Calabria: Museu Arqueológico / 
Gerace: Catedral / Gerace: trem para a Catedral / 
Stlo: Ca{olica  ATENÇÃO: os dados referem-se ao 
preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, 
teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

7 DIAS 6 NOITES 
TROPEA  COSENZA  
QUINTA-FEIRA-QUARTA-FEIRA 

MARAVILHAS DE CALABRIA 
VERÃO 2023 (COD. TR-EMTA)  VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.195,00 €    300,00 SEM 
REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Transfer Do Grupo De Chegada (Aeroporto / 
Estação Lamezia Terme Ou Porto De Vibo Marina) 
Para O Hotel Tropea 
- Hospedagem Nos Hotéis Da Categoria Escolhida, 
Ocupando Quartos Duplos Com Banheiro Privatvo 
Ou Chuveiro. 
- Meia Pensão Com Café Da Manhã Buffet Desde 
O Jantar No Primeiro Dia Até O Café Da Manhã No 
Últmo Dia. 
- 1 Almoço Em Uma Casa Rural Na Área De Montes 
De La Sila 
- Bebidas Durante As Refeições Incluídas: ¼ De 
Vinho Ou Uma Bebida Não Alcoólica + ½ Água 
Mineral Por Pessoa, Por Refeição 
- Transporte De Carro, Micro Ônibus Ou Ônibus De 
Luxo, Dependendo Do Número De Partcipantes. 
  Atenção: Com Menos A Partr De 7 Partcipantes, 
A Viagem Pode Ser Realizada Com Chofer / Guia 
Hispânico. 
- Assistência Em Espanhol De 7 Partcipantes 
Durante Todo O Passeio (Multlíngue) 
  Com Menos De 7 Partcipantes, O Passeio Vai Se 
Efetuar Sem Guia Acompanhante. 
- Entrada Para O Castelo Ruffo De Scilla 
- Visitas Panorâmicas (Sem Guias Locais) 
- Iva Italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City Tax= Imposto Da Cidade  
- Transfer De Partda 
- Seguro Para Todas As Causas Em Caso De 
Cancelamento  
- Pensão Completa 
- Ingressos Nos Monumentos, Exceto Aqueles 
Indicados Em "Preço Inclui" 
- Dicas E Extras Pessoais. 
- Serviço De Bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer Outro Conceito Não Indicado Em "Os 
Preços Incluem" 

VERDE-OUT 
€ 85,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO 
PÚBLICO. 
Inclui: Traslado de partda do hotel Cosenza - 
aeroporto Lamezia Terme ou estação ferroviária 
Cosenza (válido somente em conexão com o circuito 
Maravillas de Calabria - TRANSFER DE GRUPO) 

SAIDAS: 
2023 ABRIL  ….……06.....20 
2023 MAIO…….……11….25 
2023 JUNHO.………15....22 
2023 JULHO..…… …06 
2023 AGOSTO.........31 
2023 SETEMBRO….14...28 
2023 OUTUBRO…..05...12...19 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



Dia 1 Quarta-feira: Bari 
Chegada ao aeroporto de Bari. Transfer em grupo 
(com outros partcipantes) para o hotel. Encontro 
com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 
  
Dia 2 Quinta-feira: Bari - Ostuni - Lecce 
Café da manhã e tempo livre pela manhã para a 
visita à cidade velha de Bari. Sairemos de Bari em 
direção a Ostuni e, no caminho, pararemos em uma 
Masseria (casa rural) para apreciar a comida �pica de 
Pugliese. Contnue até Ostuni, uma jóia da 
arquitetura mais conhecida como "a cidade branca" 
por suas paredes brancas e arquitetura �pica toda 
em branco. À tarde, contnue para Lecce. 
Hospedagem em Lecce. 
  
Dia 3 Sexta-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade de Lecce, 
chamada de "Florença do Sul" e conhecida por sua 
famosa arte e arquitetura barroca, revelada entre o 
final do século XVI e a primeira metade do século 
XVII. Você pode admirar a rica e bela decoração da 
igreja de S. Oronzo, a Basílica da Santa Cruz e o 
Palácio Celestni. Na esquina de S. Oronzo, podemos 
admirar o anfiteatro romano do século II dC e a 
coluna de S. Oronzo, com 29 metros de altura e uma 
estátua do santo no topo. Almoço em um 
restaurante local, onde podemos saborear alguns 
dos produtos �picos da região. À tarde, partda para 
Gallipoli, cidade maravilhosa, cercada por muros 
sobre o mar. Voltaremos à Lecce. Hospedagem no 
hotel. 
  
Dia 4 Sábado: Lecce - Alberobello - Polignano a 
Mare - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Alberobello, 
cidade de Trulli, patrimônio da Unesco com suas 
casas �picas com telhados cônicos usados como 
casas ou para guardar utensílios de trabalho. Visite 
Alberobello e depois almoce em um restaurante 
local. À tarde, contnuação para Polignano a Mare, 
uma antga vila de pescadores onde ainda se respira 
um ar marinho incontaminado. Suas casas brancas 
contrastam com o azul do Mar Adriátco e seus 
muitos penhascos e acantlados fazem desta costa 
uma paisagem que vale a pena admirar. Contnue 
para Bari. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 5 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel 
del Monte se torna a sede permanente do tribunal 
de Federico Hohenstaufen, soberano aos três anos 
de idade do Reino da Sicília. O monarca foi chamado 
de "Stupor Mundi" por sua vasta e completa cultura, 
e deixou em seu castelo a marca do mistério que 
cercava sua figura. 
Contnue para Trani para a visita da catedral sobre o 
mar. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
faremos uma parada na quase desconhecida, mas 
adorável Molfe{a, antes de retornar a Bari. 
Hospedagem no Hotel. 
  

Dia 6 Segunda: Bari - Matera - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas 
dentro das característcas rochas das regiões de 
Basilicata e Apúlia. Muitas dessas "casas" são na 
verdade apenas cavernas e as ruas em algumas 
partes passam pelos telhados de outras casas. 
Uma das peculiaridades desta cidade antga é 
sua semelhança com as cidades antgas perto de 
Jerusalém. Foi capturada mesmo por isso pelos 
olhos de diretores e estúdios de cinema. Matera 
também é patrimônio da Unesco. Tempo livre 
para um lanche e partda para Nápoles. Chegada 
ao hotel. Jantar e acomodação 
  
Dia 7 Terça-feira: Nápoles 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS 
SERVIÇOS. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VIS ITAS E PASSEIOS 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H OT E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTEIS OU SIMILARES  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

BARI:  
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****  
  
LECCE : 
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / 
Hotel Delle Palme**** 

NÁPOLES :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A  LISTA DEFINITIVA 
DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS 
DE ANTECEDÊNCIA. 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
VERDE-MONUMENTAL 
€ 60,00 por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Andria: Castel del Monte / Trani: 
Campanile / Matera: 2 Iglesias ATENÇÃO: os dados 
referem-se ao preço válido em 01.04.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 

VERDE-OUT 
€ 40,00  por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui: Traslado de partda do hotel Nápoles - aeroporto 
de Nápoles ou porto ou estação ferroviária de Nápoles 
(válido somente em conexão com o circuito Maravillas 
de Puglia - TRANSFERÊNCIA DE GRUPOS)

MARAVILHAS DA PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. BA-EMBA)  

SAIDAS: 

2023 MARÇO..........29 
2023 ABRIL..............12 
2023 MAIO...............03....17 
2023 JUNHO............07....14.....28 
2023 SETEMBRO....06.....20.....27 
2023 OUTUBRO......04.....11 

7 DIAS 6 NOITES 
BARI - NAPLES  
QUARTA-FEIRA-TERÇA-FEIRA 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.200,00 € 460,00 SEM 
REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Transfer De Chegada Em Grupo (Aeroporto / Estação 
Ou Porto De Bari) Para O Hotel Bari 
- Hospedagem Em Hotéis De 4 Estrelas, Ocupando 
Apartamentos Duplos Com Banheiro Privatvo Ou 
Chuveiro. 
- Café Da Manhã Diário. 
- 2 Jantares No Hotel Ou Em Um Restaurante 
- 4 Almoços Em Restaurantes / Masseria / Casa Rural 
De Acordo Com O Itnerário 
- Bebidas Durante As Refeições Incluídas: ¼ De Vinho 
Ou Uma Bebida Não Alcoólica + ½ Água Mineral Por 
Pessoa, Por Refeição 
- Transporte De Carro, Micro Ônibus Ou Ônibus De 
Luxo, Dependendo Do Número De Partcipantes. 
  Atenção: Com Menos De 7 Partcipantes, A Viagem 
Pode Ser Realizada Com Chofer / Guia Hispânico. 
- Assistência Em Espanhol A Partr De 7 Partcipantes 
Durante Todo O Circuito (Multlíngue) 
  Com Menos De 7 Partcipantes, O Passeio Acontece 
Sem Um Guia De Acompanhamento. 
- Visitas Panorâmicas (Sem Guia Local) Em Ostuni, 
Alberobello, Trani, Molfe{a, Polignano A Mare, Gallipoli 
- Visitas Livres Em Bari E Castel Del Monte 
- Guia Local Em Espanhol Para As Visitas De Lecce E 
Matera 
- Iva Italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer De Partda 
- City Tax = Imposto Da Cidade  
- Seguro Para Todas As Causas Em Caso De 
Cancelamento  
- Pensão Completa 
- Ingressos Aos Monumentos 
- Dicas E Extras Pessoais, Gorgetas. 
- Serviço De Bagagem. 
- Qualquer Outro Conceito Não Indicado Em "Os 
Preços Incluem" 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1 Sexta-feira: Nápoles 
Chegada ao aeroporto de Nápoles. Transferência em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel. 
Encontro com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 
  
Dia 2 Sabado: Nápoles - Matera - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera, 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas dentro 
das característcas rochosas das regiões de 
Basilicata e Apúlia. Muitas dessas "casas" são na 
verdade apenas cavernas e as ruas em algumas 
partes passam pelos telhados de outras casas. Uma 
das peculiaridades desta cidade antga é sua 
semelhança com as cidades antgas perto de 
Jerusalém. Foi capturada mesmo por isso pelos 
olhos de diretores e estúdios de cinema. Matera 
também é patrimônio da Unesco. Tempo livre para 
um lanche e partda para Bari. Tempo livre para 
visitar a cidade de Bari. Jantar e acomodação. 
  
Dia 3 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel 
del Monte se torna a sede permanente do tribunal 
de Federico Hohenstaufen, soberano aos três anos 
de idade do Reino da Sicília. O monarca foi chamado 
de "Stupor Mundi" por sua vasta e completa cultura, 
e deixou em seu castelo a marca do mistério que 
cercava sua figura. 
Contnue para Trani para a visita da catedral sobre o 
mar. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
faremos uma parada na quase desconhecida, mas 
adorável Molfe{a, antes de retornar a Bari. 
Hospedagem 
  
Dia 4 Segunda-feira: Bari - Polignano a Mare - 
Alberobello - Lecce 
Café da manhã no hotel. Partda para Polignano a 
Mare, uma antga vila de pescadores onde ainda se 
respira um ar marinho incontaminado. Suas casas 
brancas contrastam com o azul do Mar Adriátco e 
seus muitos penhascos e varandas fazem desta 
costa uma paisagem que vale a pena admirar. 
Contnue até Alberobello e almoce em um 
restaurante local. À tarde, visita a Alberobello, a 
cidade de Trulli, patrimônio da Unesco com suas 
casas �picas com telhados cônicos usados como 
casas ou para armazenar utensílios de trabalho. 
Contnue para Bari. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 5 Terça-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade de Lecce, 
chamada de "Florença do Sul" e conhecida por sua 
famosa arte e arquitetura barroca, revelada entre o 
final do século XVI e a primeira metade do século 
XVII. Você pode admirar a rica e bela decoração da 
igreja de S. Oronzo, a Basílica da Santa Cruz e o 
Palácio Celestni. Na esquina de S. Oronzo, podemos 
admirar o anfiteatro romano do século II dC e a 
coluna de S. Oronzo, com 29 metros de altura e uma 
estátua do santo no topo. Almoço em um 
restaurante local, onde podemos saborear alguns 

dos produtos �picos da região. À tarde, partda 
para Gallipoli, cidade maravilhosa, cercada por 
muros sobre o mar. Voltaremos à Lecce. 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 6 Quarta-feira: Lecce - Ostuni - Bari 
Café da manhã e partda pela manhã para 
Ostuni, uma joia da arquitetura mais conhecida 
como “a cidade branca” por suas paredes 
brancas e sua arquitetura �pica toda em branco. 
No caminho para Bari, pararemos em uma 
Masseria (casa rural) para saborear a comida 
�pica de Pugliese. Chegada a Bari. Tempo livre. 
Hospedagem 
  
Dia 7 Quinta-feira: Bari 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS 
SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VIS ITAS E PASSEIOS 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H OT E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

NÁPOLES :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 
  
BARI :  
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****  
  
LECCE : 
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / 
Hotel Delle Palme**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UMO DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA 
DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS 
DE ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
VERDE-MONUMENTAL 
€ 60,00 por pessoa - preços de venda ao 
público. 
Inclui:  ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Andria: Castel del Monte / Trani: 
Campanile / Matera: 2 Iglesias ATENÇÃO: os 
dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. 
Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o 
preço do suplemento automatcamente. 

  
VERDE-OUT 
€ 40,00  por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui: traslado ao hotel Bari – aeroporto Bari ou 
porto ou estação ferroviária de Bari (válido somente 
em conexão com o circuito Maravillas de Puglia – 
TRANSFER DE GRUPO) 
  

MARAVILHAS DA PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. NA-EMNA)  

SAIDAS: 
2023 ABRIL…………07....21 
2023 MAIO………..…05...12....26 
2023 JUNHO……......09 
2023 JULHO……..…07 
2023 AGOSTO..........30 
2023 SETEMBRO…..01....15....29 
2023 OUTUBRO……06....13 

7 DIAS 6 NOITES 
NÁPOLES - BARI 
SEXTA-FEIRA-QUINTA-FEIRA 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.200,00 € 460,00 SEM 
REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Transfer do grupo de chegada (aeroporto / 
estação ou porto de Nápoles) para o hotel Nápoles 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
quartos duplos com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã diário. 
- 2 jantares no hotel ou em um restaurante 
- 4 almoços em restaurantes / masseria / casa rural 
de acordo com o itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho 
ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
- Transporte de carro, microônibus ou ônibus de 
luxo, dependendo do número de partcipantes. 
  ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 PARTICIPANTES, 
A VIAGEM PODE SER REALIZADA COM 
CHOFER / GUIA HISPÂNICO. 
- Assistência em espanhol DE 7 PARTICIPANTES 
durante todo o passeio (multlíngue) 
  Com menos de 7 partcipantes, o passeio vai ser 
efetuado sem um guia acompahante 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Ostuni, 
Alberobello, Trani, Molfe{a, Polignano a Mare, 
Gallipoli 
- Visitas livres em Bari e Castel del Monte 
- Guia local em espanhol para as visitas de Lecce e 
Matera 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax= IMPOSTO DA CIDADE  
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Transfer de saìda 
- Pensão completa 
- Bilhetes para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1 Quinta-feira: Lamezia Terme - Tropea  
Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. 
Transferência em grupo (com outros partcipantes) 
para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 2 Sexta-feira: Tropea - Pizzo - Tropea  
Café da manhã. Partda para Pizzo. Visita guiada 
ao castelo onde Joaquim Murat foi morto. Visita 
também à Igreja de Piedigro{a, localizada no mar 
e construída no tufo. Tempo livre para o almoço. À 
tarde, retorno a Tropea, a antga "Tropis", cidade 
romana. Visita à Catedral Românica (século XII), 
que preserva a imagem sagrada da Virgem da 
Romênia, um ícone bizantno do século XII e goza 
de imensa devoção dos habitantes de Tropea. 
Visite o centro histórico com suas varandas 
panorâmicas e as ruas �picas. Possibilidade de 
visitar (por conta própria) a Igreja de Santa María 
dell'Isola, que é acessada através de uma longa 
escadaria. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 3 Sabado: Tropea - Scilla - Reggio Calabria  
Café da manhã. Partda para Scil la pela 
encantadora e pitoresca "Costa Viola". Visita de 
Chianalea, uma vila de pescadores. Visita ao 
Castelo Ruffo e à Igreja de San Rocco. Tempo livre 
para almoço (não incluído). À tarde, partda para 
Reggio Calabria. e visita da cidade, antga capital 
da região, juntamente com o Museu Nacional da 
Magna Grécia, onde admiraremos o famoso 
"Bronces De Riace". Depois de apreciar o 
imponente panorama definido por Gabriele 
D'Annunzio como "o quilômetro mais bonito da 
Itália", visite os banhos romanos, as fortficações 
gregas e a catedral. Regresso para o hotel. Jantar e 
acomodação. 

Dia 4 Domingo; Reggio Calabria - Messina– 
Cefalù - Palermo 
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto de 
Reggio Calabria e embarque em uma balsa regular 
para Messina. Encontro com o restante dos 
partcipantes. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local.  Cefalú é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 

Dia 5 Segunda-feira: Palermo-  
(excursões opcionais Mercado del Capo) 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para 
desfrutar da capital da Sicília ou para uma 
excursão opcional ao mercado del Capo (um dos 
mais pitorescos e famosos da cidade). Almoço 
livre. Tarde livre. Jantar livre e pernoite no hotel. 

Dia 6 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 

grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 

Dia 7 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 

Dia 8 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

Dia 9 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da  

antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka. Teremos uma experiência única antes 
do almoço. Se as condições permitrem, faremos 
um mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 
velha de Syracuse a bordo de um barco. Almoço 
em um restaurante local. À tarde visita de Siracusa 
que se estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 

Dia 10 Sábado: Catania – Etna – Taormina -
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS permitrem, saída para o Monte 
Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da Europa 
(3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras extntas, as chamadas "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o 
vulcão criou um lugar onde a natureza, a cultura e 
a história se uniram para dar origem a um lugar 
único no mundo. Iremos almoçar numa casa rural 
no sopé do Etna onde, além de desfrutar de uma 
refeição �pica e genuína, poderemos degustar o 
próprio vinho do Etna. Contnuação para 
Taormina: está localizada no topo da pitoresca 
rocha do Monte Tauro (204m. alttude). Tempo 
livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
magnífico panorama do Etna e do Mar Jônico. 
Retorno a Catânia, onde faremos um passeio 
panorâmico a pé. Esta cidade, a mais importante 
d a c o s t a o r i e n t a l , c a r a c t e r i z a - s e 
fundamentalmente pelas suas construções em 
pedra vulcânica. Jantar livre. Hospedagem no 
Hotel. 

Dia 11 Domingo: Catânia 
Café da manhã no hotel.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

MARAVILHAS DE CALABRIA & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. TR-EMTB) 

11 DIAS 10 NOITES 
TROPEA - CATANIA  
QUINTA-FEIRA-DOMINGO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTEIS OU SIMILARES  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

ZONA DE TROPEA   :  
Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo Valenta o  
Capo Vatcano: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia****  / Hotel La  
Conchiglia Resort & Spa****   
  
REGGIO CALABRIA:  
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****   
EM ALGUMAS PARTIDAS, O ALOJAMENTO PODE SER EM UM HOTEL DE 3 
ESTRELAS SUPERIOR Hotel Masoanri’s 
  
PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
 EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE RAGUSA 
EM VEZ DE CALTAGIRONE. EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE 

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA 
SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
2023 ABRIL................06....20 
2023 MAIO..................11....25 
2023 JUNHO...............15....22 
2023 JULHO...............06 
2023 AGOSTO...........31 
2023 SETEMBRO…...14...28 
2023 OUTUBRO…….05...12...19 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
VERDE-MONUMENTAL 
.€ 186,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Pizzo: Igreja 
Piedigro{a / Pizzo: Castelo / Reggio Calabria: Museu Arqueológico / PALERMO: 
Capela Palatna / MONREALE: Claustro / PALERMO: Igreja Martorana / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Vila Romana de Casale / 
SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral.ATENÇÃO: os dados 
referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que 
adaptar o preço do suplemento automatcamente. 

VERDE-OUT 

€ 26,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: traslado do hotel para o aeroporto de Catania –Catania ou porto ou 
estação de trem de Catania (válido somente em conexão com o circuito 
Maravillas de Calabria e Sicilia - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.106,00 € 495,00 € 2.085,00 

O VALOR INCLUI 
- Transfer do grupo de chegada (aeroporto / estação Lamezia Terme ou porto 
de Vibo Marina) para o hotel Tropea 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 6 jantares de acordo com o programa indicado no hotel ou em restaurante 
convencionado 
- 5 almoços em restaurante / casa rural ou em hotel de acordo com o 
itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- ferry Calabria - Sicília (regular) 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar o preço da excursão automatcamente) 
- Degustação �pica de doce em Erice  
- Excursão em barco regular (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- NA CALABRIA: Transporte de carro, micro ônibus ou ônibus de luxo, 
dependendo do número de partcipantes. ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 
PARTICIPANTES, A VIAGEM PODE SER REALIZADA COM CHOFER / GUIA 
HISPÂNICO. 
- Assistência em espanhol A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo o 
passeio (multlíngue). Com menos de 7 partcipantes, o passeio vai se efetuar 
sem guia acompanhante. 
- Entrada para o Castelo Ruffo de Scilla 
- NA SICÍLIA: Transporte pelo ônibus de luxo de últma geração COM 
CONEXÃO WI-FI (na Sicília) !! 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa na parte da Sicília 
- Guia de acompanhamento multlíngue (na Calábria) e em espanhol (na 
Sicília), exceto no 1º dia, no 6º e no últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) na Calábria (todas), Erice, Trapani y 
Catania 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
Romana del Casale e Siracusa 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saìda 
- City Tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

11 DIAS 10 NOITES 
TROPEA - CATANIA 

QUINTA-FEIRA-DOMINGO 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

MARAVILHAS DE CALABRIA & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. TR-EMTB) 



Dia 1 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Nápoles 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para 
o ponto de partda da excursão em um 
determinado ponto de Roma. Partda para 
Pompéia, onde visitaremos as escavações desta 
famosa cidade que foi completamente soterrada 
por uma erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada a 
Nápoles. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 2 Terça-feira: Nápoles - Capri - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Nápoles para embarcar no Jet foil que nos levará à 
magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com sua 
paisagem de falésias e cavernas. A Marina Grande 
e os muitos pontos cênicos de onde você pode 
desfrutar de vistas espetaculares se destacam. 
Almoço livre. Retorno de Jet Foil a Nápoles. Jantar 
e pernoite no hotel. 

Dia 3 Quarta-feira: Nápoles – Sorrento – Costa 
Amalfitana – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Sorrento 
para uma visita panorâmica da cidade costeira. 
Contnuaremos pela famosa estrada panorâmica 
da Costa Amalfitana em direção a Amalfi. Da 
estrada panorâmica podemos admirar a cidade de 
Positano, bem como vistas maravilhosas sobre o 
Golfo de Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da 
cidade. Contnuação para Salerno, a segunda 
cidade mais importante da Campânia e visita 
panorâmica onde podemos apreciar lugares como 
o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro 
Verdi ou a sua Catedral de San Ma{eo. Jantar e 
hospedagem 

Dia 4 Quinta-feira: Salerno – Lamezia Terme - 
Tropea 
Café da manhã no hotel. Traslado à estação de 
trem de Salerno. Trem de 2ª classe para Lamezia 
Terme. Encontro com seu motorista e traslado ao 
hotel em Tropea. Resto do dia livre. Jantar e 
alojamento. 

Dia 5 Sexta-feira: Tropea - Pizzo - Tropea 
Café da manhã Partda para Pizzo. Visita guiada ao 
castelo onde Joaquim Murat foi morto. Visita 
também à Igreja de Piedigro{a, localizada no mar 
e construída no tufo. Tempo livre para o almoço. À 
tarde, retorno a Tropea, a antga "Tropis", cidade 
romana. Visita à Catedral Românica (século XII), 
que preserva a imagem sagrada da Virgem da 
Romênia, um ícone bizantno do século XII e goza 
de imensa devoção dos habitantes de Tropea. 
Visite o centro histórico com suas varandas 
panorâmicas e as ruas �picas. Possibilidade de 
visitar (por conta própria) a Igreja de Santa María 
dell'Isola, que é acessada através de uma longa 
escadaria. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 6 Sábado: Tropea – Scilla – Reggio Calabria 
Café da manhã no hotel. Partda para Scilla: visita 
a Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do 
Castelo Ruffo e da Igreja de San Rocco. 
Contnuação para Reggio Calabria. Tempo livre 
para almoço (não incluído). À tarde visitaremos a 
cidade, antga capital da região, juntamente com o 
Museu Nacional da Magna Grécia, onde 
admiraremos os famosos "Bronzes De Riace". 
Depois de apreciar o impressionante panorama 
definido por Gabriele D'Annunzio como "o 
quilômetro mais bonito da Itália", visite os Banhos 
Romanos, as Fortficações Gregas e a Catedral. 
Voltar para o hotel. Jantar e alojamento. 

Dia 7 Domingo: Reggio Calabria - Gerace - Salo - 
Catanzaro Lido 
Café da manhã Partda para Gerace: visita da 
cidade das “Cem Igrejas”. A visita à cidade 
medieval nos permitrá admirar algumas das 
igrejas mais antgas, bem como a famosa Catedral 
Românica, a maior do sul da Itália. Almoço livre. 
Contnue para Stlo, casa do famoso filósofo 
Tommaso Campanella. Visitaremos o famoso 
monumento "Ca{olica" da arte bizantna tardia, 
único em toda a Europa Ocidental. Contnue para 
a área de Catanzaro. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 8 Segunda-feira: Catanzaro Lido - Montes de 
la Sila - Cosenza 
Café da manhã no hotel. Partda para os Montes 
de la Sila, que representam o coração verde da 
Calábria e do sul da Itália. Maravilhosas e 
inesperadas paisagens montanhosas nos esperam 
com uma natureza incontaminada. Faça uma 
parada na pequena cidade de Camigliatello Silano 
para um passeio pela rua principal ou para 
comprar produtos �picos da região. Chegada em 
C o s e n z a . A l m o ç o e m c a s a r u r a l o n d e 
degustaremos a �pica gastronomia calabresa. 
Retorno para o hotel. Jantar e hospedagem. 

Dia 9 Terça-feira: Cosenza - Paola - Cosenza 
Café da manhã. 
Começaremos o dia com um passeio pelo centro 
histórico de Cosenza. Chegamos à Piazza 
Prefe{ura para admirar o Teatro Rendano e uma 
bela vista do Castello Svevo, uma imponente 
fortaleza milenar que era o brasão do rei da Sicília 
e imperador do Sacro Imperador Romano 
Frederico II Hohenstaufen, chamado de "Stupor 
Mundi", imperador  profundamente apaixonado 
pela cidade. Contnuaremos a pé ao longo do 
Corso Telesio, até o Duomo (a Catedral) do ano 
1100. De ônibus, atravessando a ponte Calatrava, 
chegaremos a Corso Mazzini, com o único museu 
a céu aberto da Europa, o MAB (Bilo¡ Open- Air 
Museum), com obras de arte contemporânea 
criadas por artstas de renome internacional.  

Tempo livre para compras, almoço ou um 
excelente sorvete. No final, partda para Paola. 
Visita ao santuário de São Francisco de Paola e 
seus milagres. O santuário está localizado na parte 
alta da cidade, em um vale cercado por um rio e 
rico em vegetação. É um destno para peregrinos 
em todo o sul da Itália, partcularmente na região, 
da qual São Francisco é o santo padroeiro. 
Regresso a Cosenza. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 10 Quarta-feira: Cosenza - Lamezia Terme 
Café da manhã FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

SAIDAS: 

2022 ABRIL................03......17 
2022 MAIO..................08......22 
2022 JUNHO...............12......19 
2022 JULHO................03 
2022 AGOSTO............28 
2022 SETEMBRO…...11.......25 
2022 OUTUBRO…......02.....09.....16 

MARAVILHAS DE CAMPANIA (NAPOLES) & CALABRIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EMRA) 

10 DIAS  
9 NOITES 
ROMA -COSENZA  
SEGUNDA-FEIRA QUARTA-

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTEIS OU SIMILARES  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

NÀPOLES  :                        :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

SALERNO  :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautco**** 

ZONA DE TROPEA   :  
Hotel Tropis**** PARA ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL PODRÌA SER EN VIBO  
VALENTIA O CAPO VATICANO:  
Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia****  / Hotel La Conchiglia  
Resort & Spa****   
  
REGGIO CALABRIA:  
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  EM ALGUMAS 
PARTIDAS, O ALOJAMENTO PODE SER EM UM HOTEL DE 3 ESTRELAS SUPERIOR: 
Hotel Masoanri’s 
  
CATANZARO :  
Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 
  
ZONA DE COSENZA/RENDE:  
Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/ Hotel Royal**** 

EM  REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
VERDE-MONUMENTAL 

€ 110,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Pompeia: ruínas 
/ Amalfi: claustro / Pizzo: Igreja de Piedigro{a / Pizzo: Castelo / Reggio 
Calabria: Museu Arqueológico / Gerace: Catedral / Gerace: trem para a 
Catedral / Stlo: Ca{olica  ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido 
em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 

VERDE-OUT 
€ 80,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Traslado de partda do hotel Cosenza - aeroporto de Lamezia Terme 
ou estação de trem de Cosenza (válido somente em conexão com o circuito 
Maravillas de Campania e Calabria - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.042,00 € 406,00 € 2.030,00

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo do hotel onde os clientes estão hospedados (a noite do 
hotel em Roma não está incluída) para o ponto de partda do passeio 
- Hopsedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até o 
café da manhã no décimo dia. 
- 1 almoço em uma casa rural na área de Montes de la Sila 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte de carro, microônibus ou ônibus de luxo, dependendo do 
número de partcipantes. ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 PARTICIPANTES, 
A VIAGEM PODE SER REALIZADA COM CHOFER / GUIA HISPÂNICO. 
- Assistência em espanhol  A PARTIR  DE 7 PARTICIPANTES durante todo o 
passeio (multlíngue). Com menos de 7 partcipantes, o passeio vai ser 
efetuado sem guia acompahante. 
- Entrada para o Castelo Ruffo de Scilla 
- Visitas panorâmicas (sem guias locais) por toda a Calábria, Nápoles, Capri, 
Sorrento e Amalfi 
- Guia local multlíngue para a visita de Pompéia 
- Balsa (pública) regular para ida e volta de Capri 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saìda 
- City tax= IMPOSTO DA CIDADE  
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Pensão completa 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

  

10 DIAS 9 NOITES 
ROMA -COSENZA  

SEGUNDA-FEIRA QUARTA-

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

MARAVILHAS DE CAMPANIA (NAPOLES) & CALABRIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EMRA) 



Dia 1 Quarta-feira: Bari 
Chegada ao aeroporto de Bari. Transferência em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel. 
Encontro com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 

Dia 2 Quinta-feira: Bari - Ostuni - Lecce 
Café da manhã e tempo livre pela manhã para a visita 
à cidade velha de Bari. Sairemos de Bari em direção a 
Ostuni e, no caminho, pararemos em uma Masseria 
(casa rural) para desfrutar da refeição �pica de 
Pugliese. Contnue até Ostuni, uma jóia da arquitetura 
mais conhecida como "a cidade branca" por suas 
paredes brancas e arquitetura �pica toda em branco. 
À tarde, contnue para Lecce. Hospedagem 

Dia 3 Sexta-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade chamada de 
"Florença do Sul" e conhecida por sua famosa arte e 
arquitetura barroca, revelada entre o final do século 
XVI e a primeira metade do século XVII. Você pode 
admirar a rica e bela decoração da igreja de S. Oronzo, 
a Basílica da Santa Cruz e o Palácio Celestni. Na 
esquina de S. Oronzo, podemos admirar o anfiteatro 
romano do século II dC e a coluna de S. Oronzo, com 
29 metros de altura e uma estátua do santo no topo. 
Almoço em um restaurante local, onde podemos 
saborear alguns dos produtos �picos da região. À 
tarde, partda para Gallipoli, cidade maravilhosa, 
cercada por muralhas sobre o mar. Volto para Lecce. 
Hospedagem no hotel. 

Dia 4 Sábado: Lecce - Alberobello - Polignano a Mare 
- Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Alberobello, 
cidade de Trulli, patrimônio da Unesco com suas casas 
�picas com telhados cônicos usados como casas ou 
para guardar utensílios de trabalho. Visita a 
Alberobello e depois almoço em um restaurante local. 
À tarde, contnuação para Polignano a Mare, uma 
antga vila de pescadores onde  ainda se respira um ar 
marinho incontaminado. Suas casas brancas 
contrastam com o azul do Mar Adriátco e seus 
muitos acantlados e varandas fazem desta costa uma 
paisagem que vale a pena admirar. Contnue para 
Bari. Hospedagem no hotel 

Dia 5 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a – Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel del 
Monte se torna a sede permanente do tribunal de 
Federico Hohenstaufen, soberano aos três anos de 
idade do Reino da Sicília. O monarca foi chamado de 
"Stupor Mundi" por sua vasta e completa cultura, e 
deixou em seu castelo a marca do mistério que 
cercava sua figura. Contnue para Trani para a visita 
da catedral sobre o mar. Almoço em um restaurante 
local. À tarde, faremos uma parada na quase 
desconhecida, mas adorável Molfe{a, antes de 
retornar a Bari. Hospedagem no Hotel. 

Dia 6 Segunda-feira: Bari - Matera – Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas dentro 
das característcas rochas das regiões de Basilicata e 
Apúlia. Muitas dessas "casas" são na verdade apenas 

cavernas e as ruas em algumas partes passam pelos 
telhados de outras casas. Uma das peculiaridades 
desta cidade antga é sua semelhança com as cidades 
antgas perto de Jerusalém. Foi capturada mesmo por 
isso pelos olhos de diretores e estúdios de cinema. 
Matera também é patrimônio da Unesco. Tempo livre 
para um lanche e partda para Nápoles. Chegada ao 
hotel. Jantar e acomodação 

Dia 7 Terça-feira: Nápoles - Capri - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Nápoles para embarcar no Jet foil que nos levará à 
magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com sua 
paisagem de falésias e cavernas. A Marina Grande e 
os muitos pontos cênicos de onde você pode 
desfrutar de vistas espetaculares se destacam. 
Almoço livre. Retorno de Jet Foil a Nápoles. Jantar e 
pernoite no hotel. 

Dia 8 Quarta-feira: Nápoles – Sorrento – Costa 
Amalfitana – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Sorrento para 
uma visita panorâmica da cidade costeira. 
Contnuaremos pela famosa estrada panorâmica da 
Costa Amalfitana em direção a Amalfi. Da estrada 
panorâmica podemos admirar a cidade de Positano, 
bem como vistas maravilhosas sobre o Golfo de 
Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da cidade. 
Contnuação para Salerno, a segunda cidade mais 
importante da Campânia e visita panorâmica onde 
podemos apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de 
San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral 
de San Ma{eo. Jantar e hospedagem 

Dia 9 Quinta-feira: Salerno – Lamezia Terme - Tropea 
Café da manhã no hotel. Traslado à estação de trem 
de Salerno. Trem de 2ª classe para Lamezia Terme. 
Encontro com seu motorista e traslado ao hotel em 
Tropea. Resto do dia livre. Jantar e alojamento. 
Dia 10 Sexta-feira: Tropea - Pizzo - Tropea 
Café da manhã Partda para Pizzo. Visita guiada ao 
castelo onde Joaquim Murat foi morto. Visita também 
à Igreja de Piedigro{a, localizada no mar e construída 
no tufo. Tempo livre para o almoço. À tarde, retorno a 
Tropea, a antga "Tropis", cidade romana. Visita à 
Catedral Românica (século XII), que preserva a 
imagem sagrada da Virgem da Romênia, um ícone 
bizantno do século XII e goza de imensa devoção dos 
habitantes de Tropea. Visite o centro histórico com 
suas varandas panorâmicas e as ruas �picas. 
Possibilidade de visitar (por conta própria) a Igreja de 
Santa María dell'Isola, que é acessada através de uma 
longa escadaria. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 11 Sábado: Tropea – Scilla – Reggio Calabria 
Café da manhã no hotel. Partda para Scilla: visita a 
Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo 
Ruffo e da Igreja de San Rocco. Contnuação para 
Reggio Calabria. Tempo livre para almoço (não 
incluído). À tarde visitaremos a cidade, antga capital 
da região, juntamente com o Museu Nacional da 
Magna Grécia, onde admiraremos os famosos 
"Bronzes De Riace". Depois de apreciar o 
impressionante panorama definido por Gabriele 
D'Annunzio como "o quilômetro mais bonito da Itália", 
visite os Banhos Romanos, as Fortficações Gregas e a 
Catedral. Voltar para o hotel. Jantar e alojamento. 

Dia 12 Domingo: Reggio Calabria - Gerace - Salo - 
Catanzaro Lido 
Café da manhã Partda para Gerace: visita da cidade 
das “Cem Igrejas”. A visita à cidade medieval nos 
permitrá admirar algumas das igrejas mais antgas, 
bem como a famosa Catedral Românica, a maior do 
sul da Itália. Almoço livre. Contnue para Stlo, casa do 
famoso filósofo Tommaso Campanella. Visitaremos o 
famoso monumento "Ca{olica" da arte bizantna 
tardia, único em toda a Europa Ocidental. Contnue 
para a área de Catanzaro. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 13 Segunda-feira: Catanzaro Lido - Montes da 
Sila - Cosenza 
Café da manhã. Partda para Cosenza através dos 
Montes de la Sila, que representam o coração verde 
da Calábria e do sul da Itália. Maravilhosas e 
inesperadas paisagens montanhosas nos aguardam 
com uma natureza não contaminada. Pare na pequena 
cidade de Camigliatello Silano para uma caminhada na 
rua principal ou para comprar produtos �picos da 
região. Almoço em casa rural onde podemos saborear 
a �pica cozinha calabresa. Chegada a Cosenza. Jantar 
e acomodação. 

Dia 14 Terça-feira: Cosenza - Paola - Cosenza 
Café da manhã. Começaremos o dia com um passeio 
pelo centro histórico de Cosenza. Chegaremos à 
"Piazza Prefe{ura" para admirar o Teatro Rendano e 
uma bela vista do "Castello Svevo", uma imponente 
fortaleza milenar que era o brasão do rei da Sicília e 
imperador do Sacro Imperador Romano Frederico II 
Hohenstaufen, chamado "Stupor Mundi", imperador 
p ro f u n d a m e n t e a p a i xo n a d o p e l a c i d a d e . 
Contnuaremos a pé ao longo do Corso Telesio, até o 
Duomo (a Catedral) do ano 1100. De ônibus, 
atravessando a ponte Calatrava, chegaremos a Corso 
Mazzini, com o único museu a céu aberto da Europa, 
o MAB (Bilo¡ Open- Air Museum), com obras de arte 
contemporânea criadas por artstas de renome 
internacional. Tempo livre para compras, almoço ou 
um excelente sorvete. No final, partda para Paola. 
Visita ao santuário de São Francisco de  
Paola e seus milagres. O santuário está localizado na 
parte alta da cidade, em um vale cercado por um rio e 
rico em vegetação. É um destno para peregrinos em 
todo o sul da Itália, partcularmente na região, da qual 
São Francisco é o santo padroeiro. Volto a Cosenza. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 15 Quarta-feira: Cosenza - Lamezia Terme 
Café da manhã. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
EN CATEGORIA PRIMERA 

BARI :  
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****  
  
LECCE : 
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****  

NÀPOLES  :                        :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

SALERNO  :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautco**** 

ZONA DE TROPEA   :  
Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo Valenta o  
Capo Vatcano: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia****  / Hotel La  
Conchiglia Resort & Spa****   
  
REGGIO CALABRIA:  
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****   EM 
ALGUNAS SAIDAS, O HOSPEDAGEM PODE ESTAR EM UM HOTEL SUPERIOR DE 3 
ESTRELAS: Hotel Masoanri’s 
  
CATANZARO :  
Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 
  
ZONA DE COSENZA/RENDE:  
Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/ Hotel Royal**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA. 

SAIDAS: 
2023 MARÇO..............29 
2023 ABRIL…..…………12 
2023 MAIO……….……..03….17 
2023 JUNHO.…………..07....14.....28 
2023 AGOSTO............23 
2023 SETEMBRO…….06…20….27 
2023 OUTUBRO….…..04…11 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 170,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Andria: Castel 
del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 igrejas / Pompéia: ruínas / Pizzo: 
Igreja de Piedigro{a / Pizzo: Castelo / Reggio Calabria: Museu Arqueológico 
/ Gerace: Catedral / Gerace: trem em direção à Catedral / Stlo: Ca{olica. 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

VERDE-OUT 
€ 80,00  por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:Traslado de partda do hotel Cosenza – aeroporto Lamezia Terme ou 
estação ferroviária de Cosenza (válido somente em conexão com o circuito 
Maravillas de Puglia, Campania e Calabria - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.356,00 € 734,00 € 3.329,00

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação ou porto de Bari) para o 
hotel Bari 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã diário 
- 10 jantares de acordo com o programa indicado no hotel ou em um 
restaurante acordado 
- 5 almoços em restaurantes / masseria / casa rural de acordo com o 
itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte de carro, micro ônibus ou ônibus de luxo, dependendo do 
número de partcipantes. 
  ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 PARTICIPANTES, A VIAGEM PODE SER 
REALIZADA COM CHOFER / GUIA HISPÂNICO. 
- Assistência em espanhol A PARTIR  DE 7 PARTICIPANTES durante todo o 
passeio (multlíngue). Com menos de 7 partcipantes, o passeio vai ser 
efetuado sem guia acompanhante. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Ostuni, Alberobello, Trani, Molfe{a, 
Polignano a Mare, Gallipoli, Nápoles, Capri e em toda a Calábria 
- Visitas livres em Bari e Castel del Monte 
- Guia local em espanhol para as visitas de Lecce, Matera e Pompéia 
- Ferry (público) regular para ida e volta de Capri 
- Entrada para o Castelo Ruffo de Scilla 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saìda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Pensão completa 
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Gorgetas  
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Dia 1 Quarta-feira: Bari 
Chegada ao aeroporto de Bari. Transferência em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel. 
Encontro com o restante dos partcipantes. Jantar 
e acomodação. 

Dia 2 Quinta-feira: Bari - Ostuni - Lecce 
Café da manhã e tempo livre pela manhã para a 
visita à cidade velha de Bari. Sairemos de Bari em 
direção a Ostuni e, no caminho, pararemos em 
uma Masseria (casa rural) para apreciar a comida 
�pica de Pugliese. Contnue até Ostuni, uma jóia 
da arquitetura mais conhecida como "a cidade 
branca" por suas paredes brancas e arquitetura 
�pica toda em branco. À tarde, contnue para 
Lecce. Hospedagem 

Dia 3 Sexta-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade chamada 
de "Florença do Sul" e conhecida por sua famosa 
arte e arquitetura barroca, revelada entre o final 
do século XVI e a primeira metade do século XVII. 
Você pode admirar a rica e bela decoração da 
igreja de S. Oronzo, a Basílica da Santa Cruz e o 
Palácio Celestni. Na esquina de S. Oronzo, 
podemos admirar o anfiteatro romano do século II 
dC e a coluna de S. Oronzo, com 29 metros de 
altura e uma estátua do santo no topo. Almoço em 
um restaurante local, onde podemos saborear 
alguns dos produtos �picos da região. À tarde, 
partda para Gallipoli, cidade maravilhosa, cercada 
por muralhas sobre o mar. Volto para Lecce. 
Hospedagem no hotel.. 

Dia 4 Sábado: Lecce - Alberobello - Polignano a 
Mare - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Alberobello, 
cidade de Trulli, patrimônio da Unesco com suas 
casas �picas com telhados cônicos usados como 
casas ou para guardar utensílios de trabalho. Visita 
a Alberobello e depois almoço em um restaurante 
local. À tarde, contnuação para Polignano a Mare, 
uma antga vila de pescadores onde  ainda se 
respira um ar marinho incontaminado. Suas casas 
brancas contrastam com o azul do Mar Adriátco e 
seus muitos acantlados e varandas fazem desta 
costa uma paisagem que vale a pena admirar. 
Contnue para Bari. Hospedagem no hotel 

Dia 5 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel 
del Monte se torna a sede permanente do tribunal 
de Federico Hohenstaufen, soberano aos três 
anos de idade do Reino da Sicília. O monarca foi 
chamado de "Stupor Mundi" por sua vasta e 

completa cultura, e deixou em seu castelo a marca 
do mistério que cercava sua figura. 
Contnue para Trani para a visita da catedral sobre 
o mar. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
faremos uma parada na quase desconhecida, mas 
adorável Molfe{a, antes de retornar a Bari. 
Hospedagem no Hotel. 

Dia 6 Segunda: Bari - Matera – Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas 
dentro das característcas rochas das regiões de 
Basilicata e Apúlia. Muitas dessas "casas" são na 
verdade apenas cavernas e as ruas em algumas 
partes passam pelos telhados de outras casas. 
Uma das peculiaridades desta cidade antga é sua 
semelhança com as cidades antgas perto de 
Jerusalém. Foi capturada mesmo por isso pelos 
olhos de diretores e estúdios de cinema. Matera 
também é patrimônio da Unesco. Tempo livre para 
um lanche e partda para Nápoles. Chegada ao 
hotel. Jantar e acomodação 

Dia 7 Terça-feira: Nápoles - Capri - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Nápoles para embarcar no Jet foil que nos levará à 
magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com sua 
paisagem de falésias e cavernas. A Marina Grande 
e os muitos pontos cênicos de onde você pode 
desfrutar de vistas espetaculares se destacam. 
Almoço livre. Retorno de Jet Foil a Nápoles. Jantar 
e pernoite no hotel. 

Dia 8 Quarta-feira: Nápoles – Sorrento – Costa 
Amalfitana – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Sorrento 
para uma visita panorâmica da cidade costeira. 
Contnuaremos pela famosa estrada panorâmica 
da Costa Amalfitana em direção a Amalfi. Da 
estrada panorâmica podemos admirar a cidade de 
Positano, bem como vistas maravilhosas sobre o 
Golfo de Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da 
cidade. Contnuação para Salerno, a segunda 
cidade mais importante da Campânia e visita 
panorâmica onde podemos apreciar lugares como 
o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro 
Verdi ou a sua Catedral de San Ma{eo. Jantar e 
hospedagem 

Dia 9 Quinta-feira: Salerno – Lamezia Terme - 
Tropea 
Café da manhã no hotel. Traslado à estação de 
trem de Salerno. Trem de 2ª classe para Lamezia 
Terme. Encontro com seu motorista e traslado ao  

hotel em Tropea. Resto do dia livre. Jantar e 
alojamento. 

Dia 10 Sexta-feira: Tropea - Pizzo - Tropea 
Café da manhã Partda para Pizzo. Visita guiada ao 
castelo onde Joaquim Murat foi morto. Visita 
também à Igreja de Piedigro{a, localizada no mar 
e construída no tufo. Tempo livre para o almoço. À 
tarde, retorno a Tropea, a antga "Tropis", cidade 
romana. Visita à Catedral Românica (século XII), 
que preserva a imagem sagrada da Virgem da 
Romênia, um ícone bizantno do século XII e goza 
de imensa devoção dos habitantes de Tropea. 
Visite o centro histórico com suas varandas 
panorâmicas e as ruas �picas. Possibilidade de 
visitar (por conta própria) a Igreja de Santa María 
dell'Isola, que é acessada através de uma longa 
escadaria. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 11 Sábado: Tropea – Scilla – Reggio Calabria 
Café da manhã no hotel. Partda para Scilla: visita 
a Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do 
Castelo Ruffo e da Igreja de San Rocco. 
Contnuação para Reggio Calabria. Tempo livre 
para almoço (não incluído). À tarde visitaremos a 
cidade, antga capital da região, juntamente com o 
Museu Nacional da Magna Grécia, onde 
admiraremos os famosos "Bronzes De Riace". 
Depois de apreciar o impressionante panorama 
definido por Gabriele D'Annunzio como "o 
quilômetro mais bonito da Itália", visite os Banhos 
Romanos, as Fortficações Gregas e a Catedral. 
Voltar para o hotel. Jantar e alojamento. 

Dia 12 Domingo; Reggio Calabria - Messina– 
Cefalù - Palermo 
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto de 
Reggio Calabria e embarque em uma balsa regular 
para Messina. Encontro com o restante dos 
partcipantes. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local.  Cefalú é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 
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Dia 13 Segunda-feira: Palermo- (excursões 
opcionais Mercado del Capo) 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para 
desfrutar da capital da Sicília ou para uma 
excursão opcional ao mercado del Capo (um dos 
mais pitorescos e famosos da cidade). Almoço 
livre. Tarde livre. Jantar livre e pernoite no hotel. 

Dia 14 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 

Dia 15 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 

Dia 16 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

Dia 17 Sexta-feira: Caltagirone – Noto – Siracusa 
– Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde você pode 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamado 
Syraka. Faremos uma experiência única antes do 
almoço. Se as condições permitrem, faremos um 
mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 
velha de Siracusa a bordo de um barco. Almoço 
em um restaurante local. À tarde visita a Siracusa 
que se estende ao longo do mar, junto à ilha de 
Ortgia, que se liga ao contnente por uma ponte e 
oferece ao visitante os ves�gios do seu passado 
glorioso: O Templo de Minerva, transformado em 
Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethusa, o 
Templo di Apollo, o Teatro Greco e o Anfiteatro 
Romano localizado perto do Latomie, o Orecchio 
di Dionisio. Contnuação para Catânia. Jantar livre. 
Pernoite no hotel. 

Dia 18 Sábado: Catania – Etna – Taormina -
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS permitrem, saída para o Monte 
Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da Europa 
(3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras extntas, as chamadas "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 

vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o 
vulcão criou um lugar onde a natureza, a cultura e 
a história se uniram para dar origem a um lugar 
único no mundo. Iremos almoçar numa casa rural 
no sopé do Etna onde, além de desfrutar de uma 
refeição �pica e genuína, poderemos degustar o 
próprio vinho do Etna. Contnuação para 
Taormina: está localizada no topo da pitoresca 
rocha do Monte Tauro (204m. alttude). Tempo 
livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
magnífico panorama do Etna e do Mar Jônico. 
Retorno a Catânia, onde faremos um passeio 
panorâmico a pé. Esta cidade, a mais importante 
d a c o s t a o r i e n t a l , c a r a c t e r i z a - s e 
fundamentalmente pelas suas construções em 
pedra vulcânica. Jantar livre. Hospedagem no 
Hotel. 

Dia 19 Domingo: Catânia 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

BARI :  
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****  
  
LECCE : 
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****  

NÀPOLES  :                        :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

ZONA DE TROPEA   :  
Hotel Tropis**** EM ALGUNAS SAIDAS, O HOSPEDAGEM PODERIA  
ESTAR NA VIBO VALENTIA: Hotel Cala del Porto**** / 
  
REGGIO CALABRIA:  
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  EM 
ALGUNAS SAIDAS, O HOSPEDAGEM PODE ESTAR EM UM HOTEL SUPERIOR DE 3 
ESTRELAS: Hotel Masoanri’s 
  
PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE RAGUSA 
EM VEZ DE CALTAGIRONE - EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE  

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco **** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
2023 MARÇO............29 
2023 ABRIL…...…….12 
2023 MAIO……..…....03....17 
2023 JUNHO.……......07....14....28 
2023 AGOSTO...........23 
2023 SETEMBRO……06....20...27 
2023 OUTUBRO……..04….11 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 295,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Andria: Castel del 
Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 igrejas / Pompéia: ruínas / Pizzo: Igreja de 
Piedigro{a / Pizzo: Castelo / Reggio Calabria: Museu Arqueológico / PALERMO: 
Capela Palatna / MONREALE: Claustro / PALERMO: Igreja das Martorana / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / 
SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral  . ATENÇÃO: os dados 
referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que 
adaptar o preço do suplemento automatcamente. 

VERDE-OUT 
€ 26,00 Inclui:- transfer do hotel para o aeroporto de Catania –Catania ou porto 
ou estação de trem de Catania (válido somente em conexão com o circuito 
Maravillas de Puglia, Campania, Calabria e Sicília - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento       
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 4.508,00 € 1.035,00 € 4.439,00

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação ou porto de Bari) para o 
hotel Bari 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Café da manhã diário 
- 9 jantares de acordo com o programa indicado no hotel ou em um restaurante 
acordado 
- 9 almoços em restaurantes / masseria / casa rural ou em hotel de acordo com o 
itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de doce �pico em Erice  
- ferry Calabria - Sicília (regular) 
- ferry regular para ida e volta de Capri 
- NA PUGLIA, CAMPANIA E CALABRIA: Transporte de carro, microônibus ou 
ônibus de luxo, dependendo do número de partcipantes. 
  ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 PARTICIPANTES, A VIAGEM PODE SER 
REALIZADA COM CHOFER / GUIA HISPÂNICO. 
- Assistência em espanhol A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo o 
passeio (multlíngue). Com menos de 7 partcipantes, o passeio acontece sem guia 
acompanhante. 
- Entrada para o Castelo Ruffo de Scilla 
- NA SICÍLIA: Transporte pelo ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO 
WI-FI (na Sicília)! 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa na parte da Sicília 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e Monreale 
Atenção: obrigatória para todos os clientes. Os dados se referem ao preço válido 
em 01.04.21. Caso o preço suba, teríamos que adaptar o suplemento 
automatcamente 
- Excursão em barco regular (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Guia de acompanhamento multlíngue (na Campânia, Apúlia e Calábria) e em 
espanhol (na Sicília), exceto no 1º dia, no 13º e no últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Ostuni, Alberobello, Trani, Molfe{a, 
Polignano a Mare, Gallipoli, Nápoles, Capri, Calábria (tudo), Erice, Trapani, Catânia, 
Messina e Cefalù 
- Visitas livres em Bari e Castel del Monte 
- Guia local em espanhol para visitas a Pompéia, Lecce, Matera, Palermo, 
Agrigento, Siracusa e la Villa Romana del Casale 
- Iva Italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de partda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Guia local em Bari, Castel del Monte 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Gorjetas 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

19 DIAS 18 NOITES 
BARI - CATANIA  

QUARTA-FEIRA DOMINGO 
MARAVILHAS DE PUGLIA CAMPANIA CALABRIA & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. BA-EMBC) 



Dia 1 Roma – Nápoles – Sorrento  
Recolha do hotel. Traslado à estação de trem em Roma. Trem de alta 
velocidade de Roma a Nápoles. Na chegada, encontro com o motorista e 
traslado ao hotel em Sorrento. 
Alojamento 
  
Dia 2 Sorrento – Capri – Sorrento 
Após o café da manhã, encontro os demais partcipantes no porto de 
Sorrento. Excursão regular a Capri: após aprox. 20 minutos de ferry 
chegaremos ao porto de Marina Grande na ilha de CAPRI. Embarcaremos em 
lanchas e depois em barcos a remo para visitar a GRUTA AZUL (se as 
condições do mar e as condições meteorológicas permitrem). Em seguida, 
faremos um passeio panorâmico por Capri e Ana Capri de microônibus e a 
pé. Depois, teremos algum tempo livre antes de pegar o ferry para Sorrento. 
Alojamento em Sorrento. 
  
Dia 3 Sorrento - Amalfi 
Após o café da manhã e traslado privatvo para Amalfi. Tempo livre para 
descobrir a beleza deste maravilhoso destno costeiro. Hospedagem 
  
Dia 4 Amalfi 
Café da manhã no hotel. Tempo livre para descobrir a beleza deste 
maravilhoso destno costeiro. Você pode, se desejar, pegar um ônibus para 
visitar Positano ou Ravello ou relaxar e mergulhar nas águas do mar 
Mediterrâneo. Hospedagem 
  
Dia 5 Amalfi – Nápoles – Roma 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, traslado à estação ferroviária de 
Nápoles. Trem de alta velocidade italiano para Roma. Traslado ao hotel. 
Alojamento 
  
Dia 6 Roma 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
ATENÇÃO: É UM CIRCUITO FEITO JUNTANDO VÁRIAS EXCURSÕES E TRANSLADOS 
REGULARES, POR ISSO, O CLIENTE NÃO SEJA VIAJAR SEMPRE COM OS MESMOS 
GUIAS, CHOFERES, ETC 
ATENÇÃO:A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ SUJEITA ÁS CONDIÇÕES MEEROLOGICAS E DO 
MAR 

HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

SORRENTO: 
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel 
Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama ****  Para 
algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento - 
Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, 
Sant’Agnello o Vico Equense 

ZONA DE AMALFI     :  
Hotel La Bussola**** / Hotel Aurora **** /Hotel Panorama **** / Hotel Regina 
Palace **** LA ZONA DE AMALFI INCLUYE CONCA DEI MARINI-AMALFI-
MINORI y MAIORI   
ROMA :  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

CORES DO SUL 
VERÃO 2023 (COD. RM-ECC1) TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.470,00 € 600,00 € 1.395,00

 ALTISIMA TEMPORADA 01.07.2023-31.08.2023 

€ 1.380,00 € 550,00 € 1.311,00

 ALTA TEMPORADA 01.06.2023-30.06.2023 + 01.09.2023-30.09.2023 

€ 1.250,00 € 510,00 € 1.226,00

 BAIXA TEMPORADA 01.04.2023-31.05.2023 + 01.10.2023-31.10.2023 

O VALOR INCLUI 
- 2 noites em BB (pequeno-almoço e alojamento) em hotel de 4 estrelas em 
Sorrento em quartos standard 
- 2 noites em BB (café da manhã e hospedagem) em hotel 4 estrelas em Amalfi em 
quartos standard 
- 1 noite em BB (pequeno-almoço e alojamento) em hotel de 4 estrelas em Roma 
ocupando quartos standard 
- Bilhetes de trem de 2ª classe de Roma para Nápoles ida e volta 
  Inclui transporte de uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdos os bilhetes de trem, não haverá reembolso em caso 
de alterações ou cancelamentos 
- Transporte em ônibus de luxo, microônibus ou carro dependendo do número de 
partcipantes nas seguintes seções: 
  a) transfer do hotel em Roma para a estação de trem em Roma 
  b) transfer da estação ferroviária de Nápoles para o hotel em Sorrento 
  c) transfer do hotel Sorrento para o hotel Amalfi 
  d) transfer do hotel em Amalfi para a estação de trem em Nápoles 
  e) transfer da estação de trem em Roma para o hotel em Roma 
- Excursão a Capri com a Gruta Azul (se o tempo permitr) 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Ingressos para os monumentos 
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Bebidas durante as refeições. 
- Pensão completa 
- Dicas e extras pessoais. 
-  Serviço de bagagem. 
  ATENÇÃO: o circuito não inclui transporte de bagagem (suplemento obrigatório 
a pagar no local - aproximadamente € 12,00 por pessoa) 
- imposto municipal = city tax que DEVE SER PAGO DIRETAMENTE 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

SAIDAS: 
TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

6 DIAS 5 NOITES 
ROMA - ROMA  
TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 
31.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 



VERÃO 2023 INVERNO 23/24

SICÍLIA 
SARDENHA 

CÓRSEGA 
E MALTA

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
03.04.23 – 01.05.23 – 12.06.23 – 03.07.23 – 
07.08.23 – 04.09.23 – 18.09.23 - 02.10.23 – 
16.10.23 

Dia 1 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
outros partcipantes no hotel. Jantar livre. 
Hospedagem 

Dia 2 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 

Dia 3 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 

é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 
Dia 4 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

Dia 5 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka.  
Teremos uma experiência única antes do almoço. 
Se as condições permitrem, faremos um mini 
cruzeiro para admirar as belezas da cidade velha 
de Syracuse a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde visita de Siracusa que se 
estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 

Dia 6 Sábado: Catania - Etna – Taormina - Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 

lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 

Dia 7 Domingo: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 

Dia 8 Segunda-feira: Palermo 
Café da manhã no hotel.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

CONCORDIA   
VERÃO 2023 (COD. PA-ECOL) INVERNO 23/24 ( COD.PA ICOL) 

8 DIAS 7 NOITES 
PALERMO - PALERMO 
SEGUNDA FEIRA-SEGUNDA-FEIRA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
  
PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE 
CALTAGIRONE EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE  

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco **** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA  

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............27 
2023 ABRIL................03...10...17...24 
2023 MAIO.................01...08...15...22...29 
2023 JUNHO..............05...12...19...26 
2023 AGOSTO...........28 
2023 SETEMBRO…...04...11...18....25 
2023 OUTUBRO.........02...09...16…23 
2023 DEZEMBRO  ...26 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-FEIRA) COM SUPLEMENTO 
DE FIM DE ANO E ALTA TEMPORADA OBRIGATÓRIA) - Ver programa PA-ICOF 
2024 JANEIRO………..02 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-FEIRA) . 

MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................ 03…10...17...24....31 
2023 AGOSTO............ 07…14...21 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO...............30 
2023 NOVEMBRO............06...13 
2023 DEZEMBRO………….04….19 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-FEIRA)- Ver programa 
PA-ICOP 
2024 JANEIRO.................22 
2024 FEVEREIRO............05...19 
2024 MARÇO...................04...11 
AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS 
(GARANTIDO) E EM ESPANHOL 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
VERDE-FULL 
€ 154,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Pensão completa: 
- 5 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 123,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:  ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: 
Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / SIRACUSA: area 
arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço 
válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 
.  
VERDE-OUT 
€ 40,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: transfer do hotel para o aeroporto de Palermo –Palermo ou porto ou 
estação de trem de Palermo (válido somente em conexão com o circuito 
Concordia- TRANSFER DE GRUPO) 

O VALOR INCLUI 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) 
para o hotel de Palermo 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 7 cafés da manhã, 6 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna 
- Degustação de doces �picos de Erice 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- Excursão em barco regular (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia, o 2º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani, Catania, Messina e 
Cefalù 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
romana del Casale e Siracusa. 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE 
- Transfer de partda 
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

8 DIAS 7 NOITES 
PALERMO - PALERMO 

SEGUNDA FEIRA-SEGUNDA-FEIRA 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 1.090,00 € 310,00 € 1.050,00

MEIA € 1.050,00 € 310,00 € 1.010,00 

BAIXA € 1.010,00 € 290,00 € 980,00 

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (VALORES DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 180,00 por pessoa Jantar de Ano Novo – bebidas incluídas 
SAIDA DEL 26.12.2023 PA-ICOF  

CONCORDIA   
VERÃO 2023 (COD. PA-ECOL) INVERNO 23/24 ( COD.PA ICOL) 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



Dia 1 Sábado: Catania 
Chegada em Catânia. Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Agendamento 
com o resto dos partcipantes no hotel. Jantar 
livre. Alojamento. 

Dia 2 Domingo: Catania - Etna – Taormina - 
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 

Dia 3 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 

Dia 4 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus.  

Almoço no hotel ou em um restaurante local. À 
tarde, faremos um passeio pelo centro histórico da 
capital da Sicília. Visitaremos seus principais 
monumentos, como a Capela Palatna, a Catedral 
de Palermo, a famosa Praça de Pretória, imensa 
fonte completamente trabalhada em mármore 
branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigl iena, em 
homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 

Dia 5 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani.  
Contnuação para a área de Selinunte, onde 
iremos a uma casa rural (reconhecida por sua 
produção de azeite) e onde, antes de almoçar, 
podemos provar o próprio óleo elaborado. Após o 
almoço, partda para Agrigento: "A mais bela 
cidade dos mortais", onde ainda hoje é possível 
admirar dez templos dóricos erguidos no vale. 
Jantar. Hospedagem no hotel. 

Dia 6 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área.  
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão  
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

Dia 7 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka. Teremos uma experiência única antes 
do almoço. Se as condições permitrem, faremos 
um mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 
velha de Syracuse a bordo de um barco.  

Almoço em um restaurante local. À tarde visita de 
Siracusa que se estende ao longo do mar, próximo 
à ilha de Ortgia, que é conectada ao contnente 
por uma ponte, e oferece aos visitantes os restos 
de seu passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 

Dia 8 Sábado: Catania 
Café da manhã no hotel.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

CONCORDIA   
VERÃO 2023 (COD. CT-ECOS) INVERNO 23/24 (COD.CT ICOS) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 

8 DIAS 7 NOITES 
CATANIA - CATANIA 
SABADO SABADO 



HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES   

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco ****  EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE 
CALTAGIRONE EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............25 
2023 ABRIL................01...08...15...22...29 
2023 MAIO.................06...13...20...27 
2023 JUNHO..............03...10...17...24 
2023 AGOSTO...........26 
2023 SETEMBRO…...02...09...16...23....30 
2023 OUTUBRO.........07...14...21 
2023 DEZEMBRO......30 ATENÇÃO SAIDA ESPECIAL FIM DE ANO COM 
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO. Ver programa (COD. CT-ICOJ) 

MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................01....08...15...22…29 
2023 AGOSTO............05....12...19 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO..................28 
2023 NOVEMBRO...............04...11 
2023 DEZEMBRO…............02 
2024 JANEIRO....................20 
2024 FEVEREIRO...............03...17 
2024 MARÇO......................02...09 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-FULL 
€ 154,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Pensão completa: 
- 5 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 123,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui: ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: 
Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / SIRACUSA: Zona 
arqueológica / SIRACUSA: Catedral.  ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço 
válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 

VERDE-OUT 
€ 26,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui: traslado do aeroporto de Catania – ao hotel em Catania - porto ou 
estação de trem - Catania (válido somente em conexão com o circuito 
Concordia Catania-Catania-GROUP TRANSFER) 

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação ou porto de Catânia) ao 
hotel em Catânia. 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 7 cafés da manhã, 6 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- degustação de doces �picos de Erice  
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Excursão regular de barco (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
  Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Cefalù, Erice, Trapani, Catania e 
Messina. 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
Romana del Casale e Siracusa. 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saída  
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

8 DIAS 7 NOITES 
CATANIA - CATANIA  

de SABADO a SABADO 
CONCORDIA   
VERÃO 2023 (COD. CT-ECOS) INVERNO 23/24 (COD.CT ICOS) 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 1.090,00 € 310,00 € 1.050,00

MEDIA € 1.050,00 € 310,00 € 1.010,00 

BAIXA € 1.010,00 € 290,00 € 980,00 

SUPLEMENTO OBLIGATORIO Valores De Venda Ao Público 
€ 180,00 por pessoa Jantar de Ano Novo – bebidas incluídas 
SAIDA DEL 30.12.2023 CT-ICOJ  

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA



Dia 1 Domingo: Catania 
Chegada em Catânia. Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Agendamento 
com o resto dos partcipantes no hotel. Jantar 
livre. Alojamento. 
  
Dia 2 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 
  
Dia 3 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 

Dia 4 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 

Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 5 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 
  
Dia 6 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka.  
Teremos uma experiência única antes do almoço. 
Se as condições permitrem, faremos um mini 
cruzeiro para admirar as belezas da cidade velha 
de Syracuse a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde visita de Siracusa que se 
estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 

  
Dia 7 Sábado: Catania - Etna – Taormina - Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 8 Domingo: Catania 
Café da manhã no hotel.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

CONCORDIA   
VERÃO 2023 (COD. CT-ECOD) INVERNO 23/24 ( COD. CT ICOD) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 

8 DIAS 7 NOITES 
CATANIA - CATANIA 
DOMINGO-DOMINGO 



HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES   
  
CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco **** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE 
CALTAGIRONE  EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE 
. 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............26 
2023 ABRIL................02...09...16...23...30 
2023 MAIO.................07...14...21...28 
2023 JUNHO..............04...11...18...25 
2023 AGOSTO...........27 
2023 SETEMBRO…...03...10...17...24 
2023 OUTUBRO.........01...08...15...22 
2023 DEZEMBRO......31 ATENÇÃO SAIDA ESPECIAL FIM DE ANO COM 
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO. Ver programa (COD. CT-ICOW) 
  
MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................02....09...16...23…30 
2023 AGOSTO............06....13...20 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO..................29 
2023 NOVEMBRO...............05...12 
2023 DEZEMBRO…............03 
2024 JANEIRO....................21 
2024 FEVEREIRO...............04...18 
2024 MARÇO......................03...10 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

VERDE-FULL 
€ 154,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Pensão completa: 
- 5 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 

VERDE-MONUMENTAL 
€ 123,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui: ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: 
Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / SIRACUSA: Zona 
arqueológica / SIRACUSA: Catedral.  ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço 
válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 

VERDE-OUT 
€ 26,00  por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
traslado do aeroporto de Catania – ao hotel em Catania - porto ou estação 
de trem - Catania (válido somente em conexão com o circuito Concordia 
Catania-Catania-GROUP TRANSFER) 

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação ou porto de Catânia) ao 
hotel em Catânia. 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 7 cafés da manhã, 6 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- degustação de doces �picos de Erice  
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Excursão regular de barco (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
  Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Cefalù, Erice, Trapani, Catania e 
Messina. 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
Romana del Casale e Siracusa. 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saída  
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

8 DIAS 7 NOITES 
CATANIA - CATANIA  

DOMINGO-DOMINGO 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 1.090,00 € 310,00 € 1.050,00

MEDIA € 1.050,00 € 310,00 € 1.010,00 

BAIXA € 1.010,00 € 290,00 € 980,00 

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (VALORES DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 180,00 por persona Cena de Fin de Año – bebidas incluidas  
SALIDA DEL 31.12.2023 CT-ICOW  

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

CONCORDIA   
VERÃO 2023 (COD. CT-ECOD) INVERNO 23/24 ( COD. CT ICOD) 



Dia 1 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Encontro com 
os partcipantes no hotel. Jantar Hospedagem 
  
Dia 2 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas 
catedrais da Europa. Mais tarde, você retornará à 
cidade de Palermo para um breve passeio 
panorâmico de ônibus. Almoço no hotel ou em 
um restaurante local. À tarde, faremos um passeio 
pelo centro histórico da capital da Sicília. 
Visitaremos seus principais monumentos, como a 
Capela Palatna, a Catedral de Palermo, a famosa 
Praça de Pretória, imensa fonte completamente 
trabalhada em mármore branco de Carrara, com 
alegorias mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza 
Vigliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo 
mandato foi concluído a construção dos quatro 
palácios barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda 
dos Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. 
Jantar. Hospedagem no hotel em Palermo. 
  
Dia 3 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima 
do nível do mar.  Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a 
elaboração do famoso sal Trapani. Contnuação 
para a área de Selinunte, onde iremos a uma casa 
rural (reconhecida por sua produção de azeite) e 
onde, antes de almoçar, podemos provar o 
próprio óleo elaborado. Após o almoço, partda 
para Agrigento: "A mais bela cidade dos mortais", 
onde ainda hoje é possível admirar dez templos 
dóricos erguidos no vale. Jantar Hospedagem no 
hotel. 
  

Dia 4 Quinta-feira: Agrigento – Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel e saída para visitar “La 
Valle dei Templi” com guia local. Contnuação 
para a Piazza Armerina. Almoço em casa rural da 
região. Visite com um guia local a esplêndida Villa 
Romana del Casale, uma luxuosa residência, 
localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde você pode 
admirar os preciosos mosaicos que representam 
os usos e costumes da época. Contnuação para 
Caltagirone, uma espécie de tesouro que deve ser 
descoberto e degustado com paciência e 
dedicação. A “Capital de la Cerámica” centra a sua 
promoção turístca na imagem de um centro 
produtor de cerâmica e, por isso, visitaremos um 
laboratório de cerâmica, onde poderá tocar a 
técnica de produção com as mãos e fazer o seu 
próprio objecto. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 5 Sexta-feira: Caltagirone 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS 
SERVIÇOS. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS V IS ITAS E PASSEIOS 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES   
PALERMO  :  
Hote l Pa l a z zo S i t a n o* * * * / Hote l N H 
Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 
Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel 
Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / 
Hotel Dioscur i Bay Palace**** / Hotel 
Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel 
Kaos**** 
  
CALTAGIRONE:  
Hotel NH Villa San Mauro****  
 EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO 
NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE CALTAGIRONE EM 
ALGUMAS SAIDAS, OHOTEL PODERIA SER RESERVADO NA 
ÁREA DE CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE  

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
03.04.23 – 01.05.23 – 12.06.23 – 03.07.23 – 07.08.23– 
04.09.23 – 18.09.23 - 02.10.23 – 16.10.23 

SAIDAS: 

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............27 
2023 ABRIL................03...10...17...24 
2023 MAIO.................01...08...15...22...29 
2023 JUNHO..............05...12...19...26 
2023 AGOSTO...........28 
2023 SETEMBRO…...04...11...18....25 
2023 OUTUBRO.........02...09...16…23 
2023 DEZEMBRO…...26 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-
FEIRA) 
2024 JANEIRO………..02 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-
FEIRA) ... 
MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................ 03…10...17...24....31 
2023 AGOSTO............ 07…14…21 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO...............30 
2023 NOVEMBRO............06...13 
2023 DEZEMBRO………….04 …19 (ATENÇÃO SAIDA NA 
TERÇA-FEIRA)  
2024 JANEIRO.................22 
2024 FEVEREIRO............05...19 
2024 MARÇO...................04...11 

AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) 
SERÃO REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) E 
EM ESPANHOL

5 DIAS 4 NOITES 
PALERMO-CALTAGIRONE 
SEGUNDA FEIRA-SEXTA-FEIRA

CONCORDIA  MINI 1  
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO1) INVERNO 23/24 (COD. CT ICO1) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 



SUPLEMENTO OPCIONAIS 

 “VERDEFULL” 
€ 60,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
Pensão completa: 
- 2 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
  
“VERDEMONUMENTAL” 
€ 95,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: 
Capela Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale. 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
 “VERDEOUT” 
€ 65,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: traslado do hotel Caltagirone ao aeroporto de Catania - Catania - 
porto ou estação de trem (válido somente em conexão com o circuito 
Concordia Mini 1 -GROUP TRANSFER) 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 728,00 € 189,00 € 701,00

MEDIA € 673,00 € 189,00 € 652,00 

BAIXA € 585,00 € 165,00 € 567,00 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Traslado de grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) 
para o hotel de Palermo 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 4 cafés da manhã, 3 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de doces �picos em Erice  
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar o preço da excursão automatcamente) 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice e Trapani. 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento e Villa 
romana del Casale. 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City Tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

CONCORDIA  MINI 1  
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO1) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO1) 

5 DIAS 4 NOITES 
PALERMO-CALTAGIRONE 
SEGUNDA FEIRA-SEXTA-FEIRA



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS  
(E ESPANHOL):  
03.04.23 – 01.05.23 – 12.06.23 – 03.07.23 – 
07.08.23 – 04.09.23 – 18.09.23 - 02.10.23 – 
16.10.23 

Dia 1 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
outros partcipantes no hotel. Jantar livre. 
Hospedagem 

Dia 2 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 

Dia 3 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 

Dia 4 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 

Dia 5 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka. Teremos uma experiência única antes 
do almoço. Se as condições permitrem, faremos 
um mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 
velha de Syracuse a bordo de um barco. Almoço 
em um restaurante local. À tarde visita de Siracusa 
que se estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 

Dia 6 Sábado: Catania  
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  
JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES    
PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / 
Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / 
Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / 
Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra****  
/ Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE:  
Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA 
ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE CALTAGIRONE EM ALGUMAS 
SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE.  

CATANIA      :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco ****  EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS AQUI ACIMA. A LISTA FINAL DE 
CADA PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 14 DIAS 
DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............27 
2023 ABRIL................03...10...17...24 
2023 MAIO.................01...08...15...22...29 
2023 JUNHO..............05...12...19...26 
2023 AGOSTO...........28 
2023 SETEMBRO…...04...11...18....25 
2023 OUTUBRO.........02...09...16…23 
2023 DEZEMBRO......26 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-
FEIRA) 
2024 JANEIRO...........02(ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-
FEIRA) 

MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................ 03…10...17...24....31 
2023 AGOSTO............ 07…14...21 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO...............30 
2023 NOVEMBRO............06...13 
2023 DEZEMBRO………….04..19 (ATENÇÃO SAIDA NA 
TERÇA-FEIRA) ... 
2024 JANEIRO.................22 
2024 FEVEREIRO............05...19 
2024 MARÇO...................04...11 

AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) SERÃO 
REALIZADAS EM PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL

CONCORDIA  MINI 2 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO2) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO2) 

6 DIAS 5 NOITES 
PALERMO-CATANIA 
SEGUNDA FEIRA-SABADO

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEFULL” 
€ 90,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:Pensão completa: 
- 3 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
  
 “VERDEMONUMENTAL” 
€ 123,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / 
SIRACUSA: area arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENÇÃO: os dados 
referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos 
que adaptar o preço do suplemento automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€ 26,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- transfer do hotel para o aeroporto de Catania –Catania porto ou 
estação de trem de Catania (válido somente em conexão com o circuito 
Concordia- TRANSFER DE GRUPO) 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 856,00 € 223,00 € 826,00 

MEDIA € 818,00 € 223,00 € 785,00

BAIXA € 763,00 € 217,00 € 739,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI: 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) 
para o hotel de Palermo 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 5 cafés da manhã, 4 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de doces �picos de Erice 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- Excursão em barco regular (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani e Catania 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
romana del Casale e Siracusa. 
- Iva 

  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE 
- Transfer de partda 
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

CONCORDIA  MINI 2  
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO2) INVERNO 23/24 (COD.CT ICO2) 

6 DIAS 5 NOITES 
PALERMO-CATANIA 

SEGUNDA FEIRA-SABADO



SAIDAS GARANTIDAS EM PORTUGUÊS (E 
ESPANHOL):  
03.04.23 – 01.05.23 – 12.06.23 – 03.07.23 – 
07.08.23 – 02.09.23 – 04.09.23 – 18.09.23 - 
02.10.23 – 16.10.23 
  
Dia 1 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
outros partcipantes no hotel. Jantar livre. 
Hospedagem 
  
Dia 2 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 
  
Dia 3 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 
  

Dia 4 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 
  
Dia 5 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka. Teremos uma experiência única antes 
do almoço. Se as condições permitrem, faremos 
um mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 
velha de Syracuse a bordo de um barco. Almoço 
em um restaurante local. À tarde visita de Siracusa 
que se estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 6 Sábado: Catania - Etna – Taormina - Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de  

produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 7 Domingo: Catania  
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

CATANIA      :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco ****  EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / 
Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / 
 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / 
Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** 
/ Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE:  
Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA 
ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE CALTAGIRONE EM ALGUMAS 
SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE.  

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

7 DIAS 6 NOITES 
PALERMO-CATANIA 
SEGUNDA FEIRA-DOMINGO

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

CONCORDIA  MINI 3 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO3) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO3) 



SAIDAS  

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............27 
2023 ABRIL................03...10...17...24 
2023 MAIO.................01...08...15...22...29 
2023 JUNHO..............05...12...19...26 
2023 AGOSTO...........28 
2023 SETEMBRO…...04...11...18....25 
2023 OUTUBRO.........02...09...16…23 
2023 DEZEMBRO  ...26 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-FEIRA) 
2024 JANEIRO………..02 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-FEIRA) 

 MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................ 03…10...17...24....31 
2023 AGOSTO............ 07…14...21 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO...............30 
2023 NOVEMBRO............06...13 
2023 DEZEMBRO………….04…19 (ATENÇÃO SAIDA NA TERÇA-FEIRA) 
2024 JANEIRO.................22 
2024 FEVEREIRO............05...19 
2024 MARÇO...................04...11 

AS DATAS INDICADAS EM AMARELO (PORT/ESP) SERÃO REALIZADAS EM 
PORTUGUÊS (GARANTIDO) E EM ESPANHOL 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEFULL” 
€ 120,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Pensão completa: 
- 4 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
  
 “VERDEMONUMENTAL” 
€ 123,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / 
SIRACUSA: area arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENÇÃO: os dados 
referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos 
que adaptar o preço do suplemento automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€ 26,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: 
- transfer do hotel para o aeroporto de Catania –Catania porto ou estação 
de trem de Catania (válido somente em conexão com o circuito Concordia- 
TRANSFER DE GRUPO) 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 995,00 € 267,00 € 965,00

MEDIA € 945,00 € 267,00 € 915,00

BAIXA € 825,00 € 235,00 € 807,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) 
para o hotel de Palermo 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 6 cafés da manhã, 5 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna 
- Degustação de doces �picos de Erice 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- Excursão em barco regular (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani e Catania 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
romana del Casale e Siracusa. 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE 
- Transfer de partda 
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

CONCORDIA  MINI 3 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO3) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO3) 

7 DIAS 6 NOITES 
PALERMO-CATANIA 

SEGUNDA FEIRA-DOMINGO

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (VALORES DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 180,00 por persona Cena de Fin de Año – bebidas incluidas  
SALIDA DEL 26.12.2023 CT-ICOI  



Dia 1 Sábado: Catania 
Chegada em Catânia. Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Agendamento 
com o resto dos partcipantes no hotel. Jantar 
livre. Alojamento. 
  
Dia 2 Domingo: Catania - Etna – Taormina - 
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 

Dia 3 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 
  
Dia 4 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 

histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 6 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 
tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 
  
Dia 7 Sexta-feira: Caltagirone  
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
  

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

CATANIA      :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco ****  EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / 
Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / 
Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 
  
AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / 
Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** 
/ Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE:  
Hotel NH Villa San Mauro****  
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA 
ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DE CALTAGIRONE EM ALGUMAS 
SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DE CALTAGIRONE.  

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

7 DIAS 6 NOITES 
CATANIA- CALTAGIRONE 
SABADO-SEXTA-FEIRA 

CONCORDIA  MINI 4 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO4) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO4) VERDESICILIA 

TOUR OPERATOR 



SAIDAS 

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............25 
2023 ABRIL................01...08...15...22...29 
2023 MAIO.................06...13...20...27 
2023 JUNHO..............03...10...17...24 
2023 AGOSTO...........26 
2023 SETEMBRO…...02...09...16...23....30 
2023 OUTUBRO.........07...14...21 
2023 DEZEMBRO......30 ATENÇÃO SAIDA ESPECIAL FIM DE ANO COM 
SUPLEMENTO OBRIGATÓRIO. Ver programa (COD. CT-ICOM) 

MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................01....08...15...22…29 
2023 AGOSTO............05....12...19 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO..................28 
2023 NOVEMBRO...............04...11 
2023 DEZEMBRO…............02 
2024 JANEIRO....................20 
2024 FEVEREIRO...............03...17 
2024 MARÇO......................02...09 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEFULL” 
€ 120,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Pensão completa: 
- 4 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
  
 “VERDEMONUMENTAL” 
€ 102,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€ 65,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. MINIMO 2 PAX 
Inclui:- traslado do hotel Caltagirone ao aeroporto de Catania – ao hotel 
em Catania - porto ou estação de trem - Catania (válido somente em 
conexão com o circuito Concordia Catania-Catania MINI 4 - GROUP 
TRANSFER) 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 995,00 € 267,00 € 965,00

MEDIA € 945,00 € 267,00 € 915,00 

BAIXA € 917,00 € 261,00 € 897,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação ou porto de Catânia) ao 
hotel em Catânia. 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 6 cafés da manhã, 5 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- degustação de doces �picos de Erice  
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Cefalù, Erice, Trapani, Catania e 
Messina. 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
Romana del Casale. 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saída  
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

CONCORDIA  MINI 4 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO4) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO4) 

7 DIAS 6 NOITES 
CATANIA- CALTAGIRONE 

SABADO-SEXTA-FEIRA

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (VALORES DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 180,00 por persona Cena de Fin de Año – bebidas incluidas  
SALIDA DEL 30.12.2023 CT-ICOM  



Dia 1 Sábado: Catania 
Chegada em Catânia. Transfer em grupo (com 
outros partcipantes) para o hotel. Agendamento 
com o resto dos partcipantes no hotel. Jantar 
livre. Alojamento. 
  
Dia 2 Domingo: Catania - Etna – Taormina - 
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 3 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 
almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 
  

Dia 4 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Palermo  
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  
  
JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O CIRCUITO 
PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

CIDADE & HOTEIS CENTRAIS  
EN CATEGORIA PRIMERA 

CATANIA      :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / 
Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno **** / Hotel NH 
Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano 
House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco ****  EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 
RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA 

PALERMO  :  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / 
Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / 
Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

E M R E G R A G E R A L O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA 
COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 

ALTA TEMPORADA 
2023 MARÇO.............25 
2023 ABRIL................01...08...15...22...29 
2023 MAIO.................06...13...20...27 
2023 JUNHO..............03...10...17...24 
2023 AGOSTO...........26 
2023 SETEMBRO…...02...09...16...23....30 
2023 OUTUBRO.........07...14...21 
2023 DEZEMBRO......30 ATENÇÃO SAIDA 
ESPECIAL FIM DE ANO COM SUPLEMENTO 
OBRIGATÓRIO. Ver programa (COD. CT-ICON) 

MEIA TEMPORADA 
2023 JULHO................01....08...15...22…29 
2023 AGOSTO............05....12...19 

BAIXA TEMPORADA 
2023 OUTUBRO..................28 
2023 NOVEMBRO...............04...11 
2023 DEZEMBRO…............02 
2024 JANEIRO....................20 
2024 FEVEREIRO...............03...17 
2024 MARÇO......................02...09 

5 DIAS 4 NOITES 
CATANIA - PALERMO 
SABADO-QUARTA-FEIRA

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

CONCORDIA  MINI 5 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO5) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO5) 



SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEFULL” 
€ 120,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:Pensão completa: 
- 4 jantares em hotel (ou em restaurante convencional) de acordo com o 
programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
  
 “VERDEMONUMENTAL” 
€ 62,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: 
Capela Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro. 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDE IN/OUT” 
€ 40,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- traslado do hotel em Palermo ao  aeroporto de Palermo - porto ou 
estação de trem - Palermo (válido somente em conexão com o circuito 
Concordia Catania-Palermo MINI 5 -GROUP TRANSFER) 

)  

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 728,00 € 189,00 € 701,00

MEDIA € 673,00 € 189,00 € 652,00 

BAIXA € 650,00 € 184,00 € 630,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR  INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / estação ou porto de Catânia) ao 
hotel em Catânia. 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 4 cafés da manhã, 3 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de 
acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito, exceto o 
1º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Cefalù Catania e Messina. 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visita a Palermo e Monreale 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de saída  
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

5 DIAS 4 NOITES 
CATANIA - PALERMO 
SABADO-QUARTA-FEIRA

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (VALORES DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 180,00 por persona Cena de Fin de Año – bebidas incluidas  
SALIDA DEL 30.12.2023 CT-ICON  

CONCORDIA  MINI 5 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECO5) INVERNO 23/24 ( COD.CT ICO5) 



AS MELHORES PRAIAS ! SICILIA ORIENTAL 
VERÃO 2023 (COD. CT-SPEA) 

Dia 1 / Domingo: Catania 
Chegada ao aeroporto de Catânia. Traslado ao 
hotel por conta própria (ver suplemento). 
Alojamento 
  
Dia 2 / Segunda-feira: Catania - Taormina - Isola 
Bella ou Praia Giardini Naxos - Catania 
Café da manhã no hotel. Partda para Taormina. 
Dia livre para visitar Taormina ou simplesmente 
aproveitar o mar de Isola Bella ou Giardini Naxos. 
Nosso ônibus fará uma parada em frente a cada 
um desses localidades. 
Graças à sua encantadora posição sobre o mar, à 
beleza paisagístca, ao vasto patrimônio histórico, 
cultural e arqueológico que o enriquece, Taormina 
é um dos centros turístcos mais famosos da ilha. 
Um lugar de grande charme e beleza, a esplêndida 
cidade siciliana seduziu poetas e escritores, atraiu 
viajantes famosos, deu as boas-vindas a 
celebridades internacionalmente famosas. 
Isola Bella é sem dúvida a praia mais bonita de 
Taormina. A praia de calhau, aos pés da cidade, 
estende-se em frente ao ilhéu homônimo, colorido 
por uma rica vegetação. A ilha está ligada ao 
contnente por uma fina faixa de praia, que 
desaparece e reaparece ao ritmo das marés. 
A costa de Giardini Naxos, ao sul de Taormina, é a 
maior praia da região e alterna entre areia fina e 
seixos. A praia dourada está rodeada por densa 
vegetação mediterrânica e tem troços livres e 
outros equipados. Com seus diversos clubes e 
restaurantes, a Praia de Giardini Naxos é 
conhecida pela qualidade de sua vida noturna. No 
horário indicado, retorno para Catânia. Alojamento 
  
Dia 3 / Terça-feira: Catânia - Praia Le Sabbie Nere 
(Ilha Vulcano-Eólias) - Catânia 
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto de 
Milazzo. Embarque em hidrofólio público até 
Vulcano. Dia livre para relaxar à beira-mar ou fazer 
uma mini fangoterapia sulfurosa presente na ilha. 
A praia simbólica, que torna Vulcano famoso em 
todo o mundo, é a praia de Sabbie Nere, uma joia 
naturalista aninhada na Baía de Ponente. O nome 
vem da cor da areia vulcânica negra! A água 
cristalina do mar contrasta com o fundo escuro 
das pedras lávicas e o jogo de luz criado pelos 
raios do sol dá reflexos semelhantes aos dos 
cristais. Você não pode perder, principalmente ao 
pôr do sol com seus tons vermelhos de fogo, ele 
vai te surpreender! 
Suas águas rasas, que se inclinam suavemente em 
direção ao mar aberto, tornam-no ideal até para os 
mais pequenos. No horário indicado embarque 
com destno a Milazzo e retorno a Catânia. 
Alojamento 
  

Dia 4 / Quarta-feira: Catania - Syracuse - Praia 
Calamosche - Noto 
Café da manhã no hotel. Partda para Syracuse. 
Encontre o seu guia local e visite a cidade: a maior 
cidade da antguidade fundada em 734-733 AC. C. 
com o nome de Syraka. Siracusa que se estende 
ao longo do mar, perto da ilha de Ortgia, que está 
ligada ao contnente por uma ponte e oferece ao 
visitante os ves�gios de seu passado glorioso: o 
Templo de Minerva, transformado em Catedral 
Cristã, a mítca Fonte de Arethusa, o Templo de 
Apolo. Em seguida, visite a área arqueológica: o 
Teatro Grego e o Anfiteatro Romano localizado 
perto de Latomie, bem como a Orelha de Dioniso. 
À tarde, saída para a praia Calamosche na reserva 
orientada de Vendicari. Calamosche, mais 
conhecida pelos locais como "Funni Musca", é uma 
enseada de areia que se estende por cerca de 200 
metros, ladeada por dois promontórios rochosos 
que protegem as correntes, resultando num mar 
sempre calmo e cristalino. Uma charmosa piscina 
natural ideal para mergulho com snorkel. A nadar 
até à falésia nas laterais do golfe{o, onde o fundo 
do mar é mais profundo, as grutas, riachos e 
desfiladeiros albergam uma fauna marinha variada. 
O acesso direto a esta praia é garantdo por uma 
entrada exclusiva. Assim que chegarmos ao 
estacionamento equipado, percorreremos um 
caminho de aproximadamente um quilômetro. Um 
pequeno sacri�cio amplamente recompensado 
assim que chegarmos, quando um lugar 
encantador se abrirá aos nossos olhos, um 
verdadeiro paraíso natural! Na hora indicada saída 
para Noto. Alojamento 
  
Dia 5 / Quinta-feira: Noto - Marzamemi - Praia 
Capo Passero - Noto 
Café da manhã no hotel. Saída para Marzamemi e 
visita a esta pitoresca vila de pescadores. A 
história desta pequena cidade no leste da Sicília 
está intmamente ligada à do Tonnara di 
Marzamemi e das duas marinas, La Fossa e La 
Balata, de onde partam, no passado, os navios 
mercantes do sudeste da Sicília. É sem dúvida uma 
das cidades mais belas e fascinantes da Itália, uma 
pequena cidade cuja história foi marcada pela 
pesca. É um paraíso de pedra e cor, a ser 
descoberto aos poucos. Dominando a pequena 
cidade com casas de pedra está sua tunara, que 
remonta à época dos árabes. Foi remodelado ao 
longo dos anos pelo Príncipe de Villadorata, que 
ordenou que toda a cidade fosse construída em 
torno do tunara. Em seguida, saída para a praia de 
Capo Passero. A ilha de Capo Passero é uma joia 
naturalístca, tanto que é classificada pela 
Sociedade Botânica Italiana como uma área de 
importante interesse botânico. 

A ilha oferece zonas arenosas na parte voltada 
para a vila de Portopalo com zonas rochosas e 
inacessíveis. O fascinante areal, caracterizado por 
um mar cristalino e línguas de areia que descem 
suavemente em direção à costa, é facilmente 
acessível "a pé", atravessando o mar na maré baixa 
ou com um pequeno barco de pesca que faz o dia 
inteiro o trajeto de e para a ilha. Retorno para 
Noto. Alojamento 
  
Dia 6 / Sexta-feira: Noto - Praia Donnalucata - 
Catânia 
Café da manhã no hotel. Saída para a praia de 
Donnalucata. Caminhando pelo calçadão de 
Donnalucata, ainda é possível avistar belas vilas 
�picas do final do século XIX. Muito característca, 
uma pequena joia, é a igreja de Santa Caterina, 
concluída em 1883. Igualmente característca é a 
casa da Mormina Penna, hoje sede da Câmara 
Municipal, em estlo gótco veneziano. Seu paseo 
foi usado várias vezes no drama de televisão do 
inspetor Montalbano. As praias de Donnalucata 
são exclusivamente livres e de areia fina e 
dourada. Entrando em Donnalucata pelo lado 
oeste, pode-se admirar imediatamente a "Lo 
Spiaggione", uma longa praia no coração de 
Donnalucata, com até cem metros de largura na 
profundidade máxima. O Spiaggione faz fronteira 
com o pequeno porto. No horário indicado saída 
com destno a Catânia. Alojamento 
  
Dia 7 / sábado: Catânia 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Catânia por conta própria (ver suplemento). Fim 
dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 

7 DIAS 6 NOITES 
CATANIA-CATANIA  
DOMINGO SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



HOTEIS OU SIMILARES 
  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
  
CATANIA :  
HOTEL MEDITERRANEO 3*  

NOTO :  
GRAND HOTEL SOFIA 4* 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS 
ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 
DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
2023 JUNIO…............25 
2023 JULIO... ……….09…16…23…30 
2023 AGOSTO...........06…13…20…27 
2022 SEPTIEMBRE...03 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEIN” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 26,00 por pessoa  
Inclui:- Traslado de chegada do aeroporto Catania – hotel Catania  (válido 
somente em conexão com o circuito Melhores Praias Oriental - TRANSFER 
DE GRUPO) 
  
“VERDEOUT” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 26,00 por pessoa 
Inclui:- Traslado de saida hotel Catania - aeroporto Catania (válido somente 
em conexão com o circuito Melhores Praias Oriental - TRANSFER DE 
GRUPO) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.073,00 € 300,00 € 1.019,00

O VALOR INCLUI 

- Alojamento em hotéis de 3 e 4 estrelas, em quartos duplos com casa de 
banho privatva ou duche. 
- 6 cafés da manhã 
- Hidrofólio de ida e volta de / para Milazzo 
- Transferências para as praias com devolução em horários pré-estabelecidos 
- Guia local oficial para a visita de Siracusa (máx. 03 horas) 
- Serviço de concierge e atendimento telefônico. 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 

- Vôos 
- Pensão completa 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de chegada e partda (ver suplementos) 
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

LAS MEJORES PLAYAS! SICILIA ORIENTAL 
VERÃO 2023 (COD. CT-SPEA) 



AS MELHORES PRAIAS! SICILIA OCIDENTAL 
VERÃO 2023 (COD. PA-SPWE) 

Dia 1 / Sábado: Palermo 
Chegada ao aeroporto de Palermo. Traslado ao hotel 
por conta própria (ver suplemento). Alojamento 
  
Dia 2 / Domingo: Palermo - Praia Mondello - 
Palermo 
Café da manhã no hotel. Encontre seu guia ao pé da 
escadaria do Teatro Massimo para admirar a estrutura 
imponente da maior ópera da Itália. A poucos passos 
de distância você entrará no coração do histórico 
mercado de U Capu, onde a história, tradição e 
comida de rua se misturam com as vozes e rostos do 
povo de Palermo. Esconde-se uma joia barroca 
restaurada recentemente, a Igreja da Imaculada 
Conceição. Por becos e edi�cios antgos, chegaremos 
à catedral normanda onde estão os restos mortais de 
Frederico II da Suábia e a "vara" de prata de Santa 
Rosalía. Entre os jardins da Villa Bonanno e as antgas 
ruínas romanas de Paleopoli, está o Palácio Real ou 
Normando que guarda 3.000 anos de nossa história e 
os esplêndidos mosaicos da Capela Palatna onde 
árabes, bizantnos e normandos compartlharam 
conhecimentos, segredos esotéricos, vida e costumes 
com grande tolerância. 
Ao longo das antgas fortficações chegaremos à 
igreja de San Giovanni degli Eremit, uma sugestva 
arquitetura árabe-normanda com suas cúpulas 
partculares. Descobrindo bairros medievais, fachadas 
e s p a n h o l a s e p át o s d e c a s a s h i s tó r i c a s , 
caminharemos pelo "Cassaro" para concluir o passeio 
na praça Qua{ro Cant ou no Teatro del Sole, uma 
elegante estrutura barroca. 
Às 13h00, encontro com o motorista e traslado para a 
praia de Mondello. A praia de Mondello é considerada 
uma das mais belas e evocatvas da Itália. Situa-se a 
apenas 11 km do centro da cidade e esta proximidade 
faz com que seja também frequentada por quem tem 
algumas horas para passar no mar. 
Situa-se entre o Monte Pellegrino e o Monte Gallo, 
que dão um toque de natureza e verde à praia de 
areia branca banhada por um mar cristalino. Tempo 
livre. 
Às 17:00, encontro com seu motorista e traslado ao 
hotel. Alojamento 
  
Dia 3 / Segunda-feira: Palermo - Praias Favignana - 
Palermo 
Café da manhã no hotel. Conheça nossa equipe e o 
resto do grupo no ponto de encontro mais próximo 
de seu hotel e saída para Trapani para pegar o 
hidrofólio e chegar à incrível Favignana, a maior ilha 
do arquipélago Egadi em forma de borboleta. 
O hidrofólio Trapani chega ao bonito porto da cidade 
de Favignana, que durante séculos foi protegido pelo 
Forte de Santa Caterina. Criada originalmente pelos 
árabes como torre de vigia, modernizada pelos 
normandos e posteriormente usada como prisão 
pelos reis Bourbon, a ilha de Favignana tem um 
charme simples e despretensioso e uma atmosfera 
relaxante, degraus maravilhosos, mar limpo, uma 
culinária selecionada para os amantes de peixe fresco. 
Antes dedicada à pesca do atum, a maior das ilhas 
Egadi, as outras Mare¡mo e Levanzo, agora se dedica 
ao turismo, mas ainda não foi dominada por 
compromissos que distorceriam sua natureza 
orgulhosa e ensolarada. Uma peculiaridade da ilha é a 
quase total ausência de automóveis, elemento de 
grande charme para os turistas que parecem viajar no 
tempo. Na chegada, alugaremos uma bicicleta, que é 
o meio de transporte mais popular da ilha de 
Favignana graças ao pequeno tamanho da ilha, que 
mede menos de 9 km de leste a oeste, e pela falta de 
escaladas ou encostas, fáceis de visitar em bicicleta. 

Tempo livre. À tarde, retorno da bicicleta. Pegaremos 
o hidrofólio de volta a Trapani e traslado em veículo a 
Palermo. Alojamento 
  
Dia 4 / Terça-feira: Palermo - Castelbuono - Praia de 
Cefalù - Palermo 
Café da manhã no hotel. Reunião com nossa equipe e 
o resto do grupo no ponto de encontro mais próximo 
de seu hotel. Saída ao longo da costa do Tirreno da 
Sicília em direção às Montanhas Madonie, o coração 
verde da província de Palermo. 
Após cerca de uma hora e meia de viagem, e 
admirando paisagens únicas, chegaremos a 
Castelbuono, localizado na encosta do "Colle 
Milocca", entre numerosos bosques de carvalhos, 
castanheiros, cerejeiras e freixos. 
A visita ao castelo de Ventmiglia, que se ergue sobre 
os ves�gios de uma antga quinta bizantna e 
poster iormente árabe-normanda, tem uma 
importância indiscu�vel, pois substtuiu o nome da 
vi la de Ypsigro por Castrum Bonum, hoje 
Castelbuono. Partda para Cefalù. Cefalù é uma 
cidade muito antga e até parece que foi fundada mil 
anos antes do nascimento de Cristo; as primeiras 
colônias teriam sido criadas pelos gregos que 
desembarcaram lá no século 5 aC. C. chamando esta 
localidade de Kephaloidion (de Kefalè, cabeça). 
Tempo livre para almoço, passeio pelas ruelas da 
cidade, visitando a maravilhosa Catedral que hoje faz 
parte do roteiro de patrimônio árabe-normando da 
UNESCO. Ou simplesmente mergulhar no Mar 
Tirreno e relaxar na praia de areia localizada a poucos 
passos do centro histórico. À tarde retorno a Palermo. 
Alojamento 
  
Dia 5 / Quarta-feira: Palermo - Praia San Vito lo 
Capo - Palermo 
Café da manhã no hotel. Encontro com seu motorista 
e saída para San Vito lo Capo. Águas transparentes, 
correntes pratcamente ausentes, areia dourada e um 
ambiente natural que promete apenas momentos de 
relaxamento. A praia de San Vito Lo Capo surge como 
um abraço entre as casas brancas da cidade e o 
fascinante promontório do Monte Mônaco. Um 
verdadeiro paraíso onde a natureza e o estlo de vida 
siciliano oferecem férias inesquecíveis. Um destno 
ideal para quem deseja passar férias na praia na 
Sicília, mas não só ... reservas naturais, belezas 
ar�stcas e uma cozinha siciliana inconfundível estão 
prontos para tentá-lo. 
Os mais pequenos se sentem imediatamente à 
vontade e, entre castelos de areia e banhos 
incessantes, passam dias livres e felizes, enquanto os 
pais aproveitam o sol. Os nadadores mais experientes 
e exigentes podem dar-se ao luxo de nadar em alto 
mar, onde o fundo do mar é um verdadeiro 
espetáculo mesmo para os mergulhadores. 
Na praia você pode alugar redes e guarda-sóis para 
um descanso mais confortável, enquanto para um 
almoço rápido existem inúmeros pontos de descanso 
ao longo da praia. 
Para os amantes dos desportos náutcos, aproveite o 
stand up paddle boarding, a canoagem e o windsurf… 
e ao pôr do sol, longas caminhadas à beira-mar. 
Às 17h00 retorno a Palermo. Alojamento 

Dia 6 / Quinta-feira: Palermo - Praia Scala dei Turchi 
- Agrigento 
Café da manhã no hotel. Encontro com seu motorista 
e saída para Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi 
parece estar suspensa entre o céu e o mar, e não está 
longe de Porto Empédocle. O seu nome está ligado à 
lenda segundo a qual o local foi refúgio dos navios  

turcos que subiam os degraus da rocha para saquear 
os locais costeiros. O formato �pico das escadas 
deve-se ao processo de erosão causado pela água e 
pelo vento. 
Esta impressionante falésia fica entre praias de areia 
dourada. Para chegar até eles é preciso subir a 
escadaria natural de calcário, do alto de seu cume a 
vista é linda, cobrindo todo o litoral de Agrigento até 
o Capo Rossello. 
Neste canto do paraíso você encontrará enseadas 
protegidas e recantos protegidos. É preciso um pouco 
de esforço para chegar lá, mas você será 
recompensado pela maravilha que se apresentará aos 
seus olhos. A escadaria foi descrita com maestria por 
Andrea Camilleri em sua obra El Comisario 
Montalbano. À tarde saída para Agrigento. No final da 
tarde, encontro com o guia local e visita ao Vale dos 
Templos, construído pelos gregos no século V aC. C. 
Há um lugar na Sicília onde a opulência da Magna 
Grécia revive no turbilhão de emoções que sua beleza 
desperta: é o Vale dos Templos de Agrigento, o 
emblema da antga Sicília e uma das atrações 
turístcas mais visitadas em a ilha. É um local com um 
encanto milenar que rivaliza com a Acrópole de 
Atenas pela sua fama e encanto. Os seus templos 
dóricos monumentais iluminados pelo sol ofuscante 
do verão siciliano ou pelos holofotes à noite são uma 
imagem-ícone da beleza desta ilha e da sua história 
fascinante. Por mais de dois mil anos, os templos 
estão no topo de uma colina, majestosos e 
orgulhosos. De alguns, resta muito pouco, mas basta 
sentr seu tamanho original e se surpreender. 
Alojamento 
  
Dia 7 / Sexta-feira: Agrigento - Praia Selinunte - 
Palermo 
Café da manhã no hotel. Partda para Selinunte. 
Chegada à praia de La Pineta. A praia La Pineta está 
localizada em Marinella di Selinunte, a poucos 
quilômetros de Menfi. 
A praia é ampla, com areia clara de grão médio e 
banhada por um mar azul cobalto. O acesso à praia 
faz-se por um caminho que atravessa o pinhal junto à 
praia. Toda a área faz parte do Parque Belice Foce, 
uma reserva natural criada para preservar inúmeras 
espécies da flora e da fauna. 
No horário indicado, traslado para Palermo. 
Alojamento 
  
Dia 8 / Sábado: Palermo 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Palermo por conta própria (ver suplemento).  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

8 DIAS 7 NOITES 
PALERMO PALERMO 
De SABADO a SABADO 



HOTEIS OU SIMILARES 
 EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
  
PALERMO : 
 HOTEL CRISTAL 4*  

AGRIGENTO :  
GRAND HOTEL MOSÈ 4* 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
2023 JUNHO…............24 
2023 JULHO... ……….08…15…22…29 
2023 AGOSTO...........05…12…19…26 
2023 SETEMBRO......02 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEIN” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 40,00 por pessoa  
Inclui:- Traslado de chegada do aeroporto Palermo – hotel Palermo (válido 
somente em conexão com o circuito Melhores Praias Ocidental - 
TRANSFER DE GRUPO) 
  
“VERDEOUT” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€ 40,00 por pessoa 
Inclui:- Traslado de saida hotel Palermo - aeroporto Palermo (válido 
somente em conexão com o circuito Melhores Praias Ocidental - 
TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.095,00 € 320,00 € 1.053,00

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotel de 4 estrelas, ocupando quartos duplos com casa de banho 
privatva ou duche. 
- 7 cafés da manhã 
- Passeio de meio dia pela cidade de Palermo - a pé (com outros partcipantes) 
- Excursão regular com guia oficial para Favignana (com outros partcipantes) 
incluindo bilhete do hidrofólio Trapani-Favignana-Trapani e aluguel de bicicleta em 
Favignana (um dia) 
- Excursão regular com guia oficial a Castelbuono e Cefalù (com outros 
partcipantes) 
- Traslados para as praias (San Vito lo Capo - Agrigento Scala dei Turchi - 
Selinunte) com retorno em horários pré-estabelecidos 
- Guia local oficial para visita ao Vale dos Templos (Agrigento) 
- Serviço de concierge e atendimento telefônico local. 
- IVA 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Pensão completa 
- Guia oficial pela visita da praia de Mondello, San Vito Lo Capo, Scala dei Turchi e 
Selinunte 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de chegada e partda (ver suplementos) 
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

LAS MEJORES PLAYAS! SICILIA OCIDENTAL 
VERÃO 2023 (COD. PA-SPWE) 

8 DIAS 7 NOITES 
PALERMO PALERMO 

SABADO SABADO 



Dia 1 Domingo: Cagliari 
Chegada em Cagliari e traslado (em grupo com outros 
passageiros) para o hotel. Jantar e acomodação. 
  
Dia 2 Segunda-feira: Cagliari - Nora - Cagliari 
Café da manhã e partda para a cidade antga de Nora, fundada 
sob o domínio dos fenícios entre os séculos XIX e VIII a.C. e que 
foi durante o domínio romano, a maior cidade da ilha, se 
tornando a capital da província romana da Sardenha. Retorno a Cagliari e visita 
panorâmica da cidade. Tempo livre. Hospedagem 
  
Dia 3 Terça-feira: Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa - Alghero 
Café da manhã. Partda para Barumini, onde visitaremos o complexo de Su 
Nuraxi. Contnuação para Oristano. Tempo livre para visitar a maior cidade do 
oeste da Sardenha. Contnuação da viagem com uma breve parada na cidade de 
San Giovanni di Sinis, onde visitaremos a igreja mais antga da Sardenha, joia 
paleo-cristã de S.VI. Contnuaremos nossa jornada até chegarmos a Bosa, uma 
das aldeias medievais mais bonitas e mais visitadas do norte da Sardenha. Tempo 
livre para explorar suas pequenas praças e ruas cheias de palácios em pedra rosa, 
Iglesias e seu impressionante Castelo Malaspina que domina a cidade. Partda 
para Alghero. Jantar e acomodação. 
  
Dia 4 Quarta-feira: Alghero (Capo Caccia) 
Café da manhã e visita panorâmica da cidade em que o passado catalão ainda é 
percebido hoje nas placas da rua e em sua arquitetura, sua cozinha, seu dialeto e 
suas tradições. Tarde livre ou excursão opcional ao Promontório de Capo Caccia 
e à Gruta de Netuno: embarcaremos na lancha que  percorrerá a costa de Capo 
Caccia para entrar logo dentro da Gruta de Netuno, de onde você poderá admirar 
as grandes esculturas de estalacttes e estalagmites que são refletdas nas águas 
cristalinas. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação. 
  
Dia 5 Quinta-feira: Alghero - Sassari - Tempio Pausiana - Olbia 
Café da manhã. Partda para Sassari para realizar uma visita panorâmica da 
segunda cidade mais importante da Sardenha. Contnuação para a região de 
Longudoru, onde visitaremos a igreja românica mais bonita e importante de toda 
a Sardenha, a Igreja da San�ssima Trindade de Saccargia, construída no século XII 
de acordo com o sistema introduzido pelos professores pisanos para alternar a 
calcário e basalto. Contnuaremos para Tempio Pausania, uma cidade construída 
inteiramente em granito, visita livre do centro. Contnuação para Olbia através de 
Calangianus, capital da cortça (90% da produção nacional da Itália, com 3000 
trabalhadores, 20 complexos industriais e 180 oficinas de artesanato). Chegada 
em Olbia, jantar e acomodação. 
  
Dia 6 Sexta-feira: Olbia - Excursão a Arzachena - Arquipélago La Magdalena - 
Costa Smeralda - Olbia 
Café da manhã e partda para Arzachena, onde visitaremos o Túmulo dos 
Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole de Li Muri. 
 Contnuação para Palau, onde embarcaremos em direção ao arquipélago de 
Magdalena. Visitaremos a mais importante das ilhas, a capital, Isla de la 
Magdalena. Você terá tempo livre para passear por praças animadas. Retorno de 
barco para Palau e prosseguimento para Porto Cervo, onde faremos uma breve 
parada no lugar que é considerado o coração da Costa Smeralda e o paraíso VIP. 
Regresso a Olbia. Jantar e acomodação. 
  
Dia 7 Sábado: Olbia - Excursão a Bonifacio, Córsega – Olbia 
Café da manhã. Hoje, faremos uma excursão à ilha vizinha da Córsega, uma ilha 
que os gregos chamavam de "sublime" e os franceses a definem como "a bela 
ilha". Sairemos para o porto onde tomaremos uma balsa que nos levará a 
Bonifacio, uma cidade localizada no sul da ilha francesa, considerada uma das 
mais bonitas da ilha por sua localização privilegiada no topo de um promontório 
rochoso de pedra calcária branca. Durante nossa visita, podemos perceber que 
Bonifacio é uma cidade fortficada que foi sitada e destruída em inúmeras 
ocasiões e cuja arquitetura é marcada pelos diferentes povos que passaram por 
ela: os pisanos, os genoveses e os franceses. A cidade é dividida em duas partes: 
a marina, com o porto pequeno e esportvo, e a cidade alta, que lembra um 
pouco Saint-Tropez e a cidade velha, com suas casas altas e ruas estreitas. À 
tarde, retornaremos ao nosso hotel em Olbia. Hospedagem 
  
Dia 8 Domingo - Olbia 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  
JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO 
EM UM RESTAURANTE LOCAL. ATENÇÃO: AS EXCURSÕES AO ARCHIPELAGO DE 
LA MADDALENA E DA CORSEGA ESTÃO  SUJEITAS À METEOROLOGIA E 
CONDIÇÕES DO MAR 

MARAVILHAS DA SARDENHA & CORSEGA 
VERÃO 2023 (COD. CA-ESAB) 

8 DIAS 7 NOITES 
CAGLIARI OLBIA 

de DOMINGO a DOMINGO
VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 ALTA € 1.916,00 € 400,00 € 1.820,00 

BAIXA € 1.790,00 € 335,00 € 1.703,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
- Transfer de entrada do aeroporto de Cagliari para o hotel de Cagliari 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo e café da manhã. 
- 4 jantares no hotel ou restaurante local  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte em carro, minibus ou ônibus de luxo. 
    ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o circuito, exceto 
o 1º e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas durante todo o circuito, exceto em Nora, Cagliari, Su Nuraxi, 
Tumulus dos Gigantes, Necrópole de Li Muri 
- Ferry para o arquipélago de Magdalena. 
- Excursão a Bonifacio (Córsega) 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas municipal turistca(a ser pago no local )= IMPOSTOS DA CIDADE 
- Pensão completa 
- Transfer de saida (hotel - aeroporto) 
- Taxas de entrada em monumentos 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
CAGLIARI              :  
Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn 
**** 
ALGHERO O SASSARI                  :  
Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel 
Rina**** / Hotel Soleado****/ Hotel Colonna****En algunas salidas, el hotel podría 
ser en la zona de Sassari:  Hotel Grazzia Deledda**** (Sassari) 
  
OLBIA                                            :  
Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia**** / Hotel Centrale **** / Hotel For 
you **** / Hotel l’Essenza**** / Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
ALTA TEMPORADA 
2023 JULHO...............16 
2023 AGOSTO............27 
2023 SETEMBRO.......10 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 
“VERDEMONUMENTAL” € 54,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO 
PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos para os monumentos: NORA: zona arqueológica / 
BARUMINI: Su Nuraxi / SACCARGIA: San�ssima Trindade / VECCJU 
CODDU: Tumulo dos Gigantes / ARZACHENA: Necrópole de Li Muri 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.04.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€ 28,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- Transfer de parada do hotel Olbia - aeroporto de Olbia ou porto de 
Olbia (válido apenas em conexão com todo o circuito da Maravilhas da 
Sardenha & Corséga Cagliari-Olbia - TRANSFER DE GRUPO) 

BAIXA TEMPORADA 
2023 JUNHO...................04....18 
2023 SETEMBRO….......24 
2023 OUTUBRO………..01…08



Dia 1 quarta-feira: Malta 
Chegada ao aeroporto de Malta Luqa. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 
  
Dia 2 quinta-feira: Gozo 
Café da manhã no hotel. Encontro com nosso 
motorista e guia. Partda para Gozo. Após uma 
curta travessia de 20 minutos, atracamos no porto 
de Mgarr, que imediatamente dá aquele toque 
único a Gozo. Seu guia o levará pelos Templos 
Megalítcos de Ggantja, os edi�cios mais antgos 
do mundo. Dizem que são mais antgas do que as 
pirâmides do Egito. Em seguida, você visita a 
Cidadela em Victoria. Gozo é conhecida por seu 
artesanato, especialmente suas rendas e bobinas. 
Os visitantes desta ilha não podem deixar de ficar 
impressionados com o verde do seu campo, a sua 
serenidade e a grande diferença que existe com a 
maior ilha, Malta. Retorno no hotel. Pernoite no 
hotel. 
  
Dia 3, sexta-feira: Templo Hagar Qim, Limestone 
Heritage  
Café da manhã no hotel. A excursão começa com 
uma visita a uma das pedreiras mais antgas de 
Malta, que se transformou em uma atração para 
turistas e residentes, relatando vividamente uma 
das principais indústrias da ilha: o uso de calcário 
para a construção. Um comércio que remonta a 
milhares de anos atrás. A magia da antguidade de 
Malta pode ser vista em Hagar Qim, o principal 
síto pré-histórico desta ilha, com vistas 
in igua láveis da vasta extensão do Mar 
Mediterrâneo e da ilhota de Filfla. Resto do dia 
livre. Pernoite no hotel. 
  
Dia 4 Sábado: La Valleta (LIVRE) 
Café da manhã no hotel e dia livre à sua 
d ispos ição para desfrutar desta c idade 
maravilhosa com seu lazer. Aproveite este dia para 
conhecer a cidade ao seu próprio ritmo, 
percorrendo as vibrantes ruas de Valle{a, que lhe 
permitrão descobrir o encanto e a beleza desta 
cidade fortficada construída pelos Cavaleiros de 
São João em 1566. A Ordem dos Cavaleiros reinou 
sobre as ilhas por 268 anos, deixando um legado 
cultural único, do qual Valle{a é o principal 
exemplo. Visite os Jardins Upper Barracca de onde 
você pode admirar a vista panorâmica do Grande 
Porto. Não perca a Catedral de São João e o 
Oratório com pinturas de Caravaggio. Esta 
catedral tem os pisos de mármore mais 
excepcionais do mundo. Descendo a rua da 
República, você vai passar em frente ao Palácio 
dos Grandes Mestres e a recém-restaurada Praça 
de São Jorge. Recomendamos que conclua com o 
espectáculo audiovisual Malta Experience, onde  

poderá aprender um pouco mais sobre a história 
de Malta ao longo dos séculos e que poderá 
reviver aqui! Pernoite no hotel. 
  
Dia 5 Domingo: Marsaxlokk e Gruta Azul 
Café da manhã no hotel. O encontro com o 
motorista e o guia e a partda para a idílica vila de 
pescadores de Marsaxlokk com seus luzzus 
coloridos e caráter único tornam o local perfeito e 
incomparável para o mercado �pico. Este é o lugar 
ideal para passar uma manhã de domingo, onde 
você pode se misturar com a população local 
enquanto passeia pelo mercado de pulgas. Daqui 
seguiremos para Wied iz-Zurrieq, onde poderá 
fazer um passeio de barco pela Gruta Azul, 
conhecida por suas águas cristalinas. 
Depois que nosso guia o levará a explorar uma das 
pequenas e escondidas vilas de Malta, da praça 
principal à igreja paroquial, caminharemos por um 
labirinto de becos que têm muitas histórias para 
contar. (O preço da viagem de barco não está 
i n c l u í d o e e s t á s u j e i t o à s c o n d i ç õ e s 
meteorológicas). Pernoite no hotel. 
  
Dia 6 segunda-feira: Malta - Palermo 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Malta Luqa. Voo Malta-Palermo (direto ou via 
outro aeroporto). Chegada em Palermo. Transfer 
em grupo (com outros partcipantes) para o hotel. 
Agendamento com os partcipantes no hotel. 
Jantar livre. Alojamento. 

Dia 7 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Sob a desculpa sugestva de que uma 
visão onírica em que ele encontrou um tesouro 
escondido por seu pai, o rei normando Guilherme 
II realizou a construção de uma das mais belas 
catedrais da Europa. Mais tarde, você retornará à 
cidade de Palermo para um breve passeio 
panorâmico de ônibus. Almoço em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem 
  

Dia 8 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Ele reúne muitas característcas da 
Sic í l ia , como o urbanismo normando, a 
organização habitacional árabe ao redor do páto e 
uma grande variedade de doces. Contnue para a 
parte oeste da Sicília para a visita panorâmica de 
Trapani com suas salinas. Visitaremos a área de 
produção de sal marinho cercada pelos moinhos 
que permitem a elaboração do famoso sal de 
Trapani. Almoço a caminho. Após o almoço, saída 
para Agrigento: “A mais bela cidade dos mortais” 
onde hoje, você ainda pode admirar dez templos 
dóricos que se erguem no vale. Jantar. Pernoite no 
hotel. 
  
Dia 9 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao 
"Valle dei Templi" com guia local. Contnuação até 
a Piazza Armerina. Almoço em casa rural da região. 
Visite com um guia local a esplêndida Villa 
Romana del Casale, uma luxuosa residência, 
localizada no coração da Sicília, um importante 
exemplo da época romana e onde se pode admirar 
os preciosos mosaicos que representam os usos e 
costumes da época. Saída para Caltagirone, uma 
espécie de tesouro que deve ser descoberto e 
saboreado com paciência e dedicação. A “Capital 
da Cerâmica” centra a sua promoção turístca na 
imagem de um centro produtor de cerâmica, pelo 
que iremos visitar um laboratório cerâmico, onde 
poderão tocar manualmente a técnica de 
produção e fazer o seu próprio objecto. Jantar. 
Pernoite no hotel. 

Dia 10 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração e também passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e ligou para 
Syraka. 
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Teremos uma experiência única antes do almoço. 
Se as condições permitrem, faremos um mini 
cruzeiro para admirar as belezas da cidade velha 
de Syracuse a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, visita a Siracusa que se 
estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que está ligada ao contnente por uma 
ponte e oferece ao visitante os ves�gios de seu 
glorioso passado: O Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o a lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Grego e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Contnuação para 
Catânia onde, com guia local, faremos uma visita 
panorâmica a pé. Esta cidade, a mais importante 
da costa oriental, caracteriza-se principalmente 
pelas suas construções em pedra vulcânica. Jantar 
livre. Pernoite no hotel. 

Dia 11 Sábado: Catania - Etna - Taormina-Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de nossa 
própria produção. Contnuação para Taormina: 
está localizado no cume da rocha pitoresca do 
Monte Taurus (204m. Alttude). Tempo livre para 
fazer compras, descobrir as ruas romântcas da 
cidade ou visitar o famoso Teatro Grego, de onde 
você pode desfrutar de um panorama magnífico, 
tanto do Etna quanto do Mar Jônico. Regresso 
para Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 

Dia 12 Domingo: Catania - Cagliari 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto. 
Vôo Catania-Cagliari. Após a chegada em Cagliari, 
traslado ao hotel. Jantar e acomodação 

Dia 13 Segunda-feira: Cagliari - Nora – Cagliari 
Café da manhã e partda para a cidade antga de 
Nora, fundada sob o domínio dos fenícios entre os 
séculos XIX e VIII a.C. e que foi durante o domínio 
romano, a maior cidade da ilha, se tornando a 

capital da província romana da Sardenha. Retorno 
a Cagliari e visita panorâmica da cidade. Tempo 
livre. Hospedagem 

Dia 14 Terça-feira: Cagliari - Barumini - Oristano - 
Bosa – Alghero 
Café da manhã. Partda para Barumini, onde 
v i s i ta remos o complexo de Su Nurax i . 
Contnuação para Oristano. Tempo livre para 
visitar a maior cidade do oeste da Sardenha. 
Contnuação da viagem com uma breve parada na 
cidade de San Giovanni di Sinis, onde visitaremos 
a igreja mais antga da Sardenha, joia paleo-cristã 
de S.VI. Contnuaremos nossa jornada até 
chegarmos a Bosa, uma das aldeias medievais mais 
bonitas e mais visitadas do norte da Sardenha. 
Tempo livre para explorar suas pequenas praças e 
ruas cheias de palácios em pedra rosa, Iglesias e 
seu impressionante Castelo Malaspina que domina 
a cidade. Partda para Alghero. Jantar e 
acomodação. 

Dia 15 Quarta-feira: Alghero (Capo Caccia) 
Café da manhã e visita panorâmica da cidade em 
que o passado catalão ainda é percebido hoje nas 
placas da rua e em sua arquitetura, sua cozinha, 
seu dialeto e suas tradições. Tarde livre ou 
excursão opcional ao Promontório de Capo Caccia 
e à Gruta de Netuno: embarcaremos na lancha 
que  percorrerá a costa de Capo Caccia para entrar 
logo dentro da Gruta de Netuno, de onde você 
poderá admirar as grandes esculturas de 
estalacttes e estalagmites que são refletdas nas 
águas cristalinas. Regresso ao hotel. Jantar e 
acomodação. 

Dia 16 Quinta-feira: Alghero - Sassari - Tempio 
Pausiana - Olbia 
Café da manhã. Partda para Sassari para realizar 
uma visita panorâmica da segunda cidade mais 
importante da Sardenha. Contnuação para a 
região de Longudoru, onde visitaremos a igreja 
românica mais bonita e importante de toda a 
Sardenha, a Igreja da San�ssima Trindade de 
Saccargia, construída no século XII de acordo com 
o sistema introduzido pelos professores pisanos 
para alternar a calcário e basalto. Contnuaremos 
para Tempio Pausania, uma cidade construída 
inteiramente em granito, visita livre ao do centro. 
Contnuação para Olbia através de Calangianus, 
capital da cortça (90% da produção nacional da 
Itália, com 3000 trabalhadores, 20 complexos 
industriais e 180 oficinas de artesanato). Chegada 
em Olbia, jantar e acomodação. 

Dia 17 Sexta-feira: Olbia - Excursão a Arzachena - 
Arquipélago La Magdalena - Costa Smeralda - 
Olbia 
Café da manhã e partda para Arzachena, onde 
visitaremos o Túmulo dos Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole de Li Muri. 
 Contnuação para Palau, onde embarcaremos em 
direção ao arquipélago de Magdalena. Visitaremos 
a mais importante das ilhas, a capital, Isla de la 
Magdalena. Você terá tempo livre para passear por 
praças animadas. Retorno de barco para Palau e 
prosseguimento para Porto Cervo, onde faremos 
uma breve parada no lugar que é considerado o 
coração da Costa Smeralda e o paraíso VIP. 
Regresso a Olbia. Jantar e acomodação. 

Dia 18 Sábado: Olbia - Excursão a Bonifacio, 
Córsega – Olbia 
Café da manhã. Hoje, faremos uma excursão à ilha 
vizinha da Córsega, uma ilha que os gregos 
chamavam de "sublime" e os franceses a definem 
como "a bela ilha". Sairemos para o porto onde 
tomaremos uma balsa que nos levará a Bonifacio, 
uma cidade localizada no sul da ilha francesa, 
considerada uma das mais bonitas da ilha por sua 
local ização pr iv i legiada no topo de um 
promontório rochoso de pedra calcária branca. 
Durante nossa visita, podemos perceber que 
Bonifacio é uma cidade fortficada que foi sitada e 
destruída em inúmeras ocasiões e cuja arquitetura 
é marcada pelos diferentes povos que passaram 
por ela: os pisanos, os genoveses e os franceses. A 
cidade é dividida em duas partes: a marina, com o 
porto pequeno e esportvo, e a cidade alta, que 
lembra um pouco Saint-Tropez e a cidade velha, 
com suas casas altas e ruas estreitas. À tarde, 
retornaremos ao nosso hotel em Olbia. 
Hospedagem 

Dia 19 Domingo - Olbia 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  

JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

ATENÇÃO: AS EXCURSÕES AO ARCHIPELAGO DE LA 
MADDALENA E DA CORSEGA ESTÃO  SUJEITAS À 
METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 

19 DIAS 18 NOITES 
MALTA-OLBIA 

de MIERCOLES a DOMINGO 
MARAVILHAS DA MALTA SICILIA, SARDENHA & CORCEGA 
VERÃO 2023 (COD. MA-EMA3) 



HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

MALTA:  
Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs 
Standard) 

PALERMO : 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

AGRIGENTO:  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: 
Hotel NH Villa San Mauro**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO 
PODERIA ESTAR NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DA CALTAGIRONE EM ALGUMAS SAIDAS, O 
HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR NA ÁREA DE CATANIA EM VEZ DA CALTAGIRONE 

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il 
Principe **** / Hotel Villa del Bosco **** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL 
RESERVADO PODERIA ESTAR NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DA CATANIA 

CAGLIARI              :  
Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn 
**** 
ALGHERO O SASSARI                  :  
Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel 
Rina**** / Hotel Soleado****/ Hotel Colonna****Em algumas saidas, o pernoite 
poderia ser na área de Sassari:  Hotel Grazzia Deledda**** (Sassari) 
  
OLBIA                                            :  
Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia**** / Hotel Centrale **** / Hotel 
For you **** / Hotel l’Essenza**** / Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
2023 MAIO...................24 
2023 JUNHO................07 
2023 JULHO.................05 
2023 AGOSTO.............16....30 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL” 
€ 215,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos para os monumentos: LA VALLETTA: Co-Catedral de 
São João / MEDINA: Catedral de San Pablo / MOSTA: Igreja / RABAT: 
Catacumbas / GOZO: Templos Ggantja / PALERMO: Capela Palatna / 
MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: 
Villa Romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: 
Catedral / NORA: zona arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi / 
SACCARGIA: San�ssima Trindade / VECCJU CODDU: Tumulo dos 
Gigantes / ARZACHENA: Necrópole de Li Muri 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT” (PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO): 
€28,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- Transfer de parada do hotel Olbia - aeroporto de Olbia ou porto 
de Olbia (válido apenas em conexão com todo o circuito da Maravilhas 
da Malta, Sicilia, Sardenha & Corséga Malta-Olbia - TRANSFER DE 
GRUPO) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 4.795,00 € 1.500,00 € 4.680,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

19 DIAS 18 NOITES 
MALTA-OLBIA 

de MIERCOLES a DOMINGO 

O VALOR INCLUI 
- MALTA:  
- 5 noites em BB em hotel da categoria escolhida em Malta 
- transfer do aeroporto Malta Luqa para o hotel e vice-versa 
- Visitas com guia multlíngue às seguintes cidades / monumentos: 
  a) Gozo - dia inteiro incluindo balsa Malta-Gozo-Malta 
  b) Templo Hagar Qim, Limestone Heritage & Flea Market - meio dia 
  c) Marsakloxx Village e Blue Gro{o - meio dia 
      Atenção: o barco do passeio não está incluso e depende das condições climátcas  
- Voo Malta-Palermo em empresa low cost na categoria Classe Econômica. O bilhete inclui 
o transporte de uma mala de no máx. 20 kg por pessoa. O vôo poderia ser feito através de 
outro aeroporto italiano (não direto). 
- Iva Maltes 
SICÍLIA: 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) para o hotel de 
Palermo 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com banheiro 
privatvo ou chuveiro. 
- 6 cafés da manhã, 5 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de acordo com o 
programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica + ½ água 
mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- degustação de doces �picos de Erice e Catânia 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e Monreale (Os dados 
referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço aumente, teremos que adaptar 
automatcamente o preço do passeio) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Passeio em barco regular (com outros partcipantes) pelo ilhéu de Ortgia (Siracusa). 
Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Transfer hotel Catania - aeroporto Catania 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um motorista / 
guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito exceto o 6º dia, e o 12º 
dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani e Catania 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas  de Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del 
Casale e Siracusa. 
- voo Catania-Cagliari em categoria classe econômica. O bilhete inclui o transporte de uma 
mala de no máximo. 20 kg por pessoa O vôo pode ser feito através de outro aeroporto 
italiano (não direto). 
- Iva 
SARDENHA & CORSEGA: 
- Transfer de entrada do aeroporto de Cagliari para o hotel de Cagliari 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com banheiro 
privatvo e café da manhã. 
- 4 jantares no hotel ou restaurante local  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica + ½ água 
mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte em carro, minibus ou ônibus de luxo. 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um motorista / 
guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o circuito exceto o dia 12º e 
o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas durante todo o circuito  exceto em Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tumulus 
dos Gigantes, Necrópole de Li Muri 
- Ferry para o arquipélago de Magdalena. 
- Excursão a Bonifacio (Córsega) 
- Iva 

O PREÇO NÃO INCLUI: 
- Voo de chegada a Malta e voo de partda de Olbia 
- Taxas comunais = city tax 
- Seguro para todas as causas 
- Transfer out hotel Olbia - Aeroporto de Olbia 
- Pensão completa 
- Ingressos nos monumentos, exceto aquelos indicados na seção "o preço inclui" 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços incluem" 

MARAVILHAS DA MALTA SICILIA, SARDENHA & CORCEGA 
VERÃO 2023 (COD. MA-EMA3) 



Dia 1 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com outros 
partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
partcipantes no hotel. Jantar livre. Hospedagem 
  
Dia 2 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a Catedral. 
Sob a desculpa sugestva de que uma visão onírica em 
que ele encontrou um tesouro escondido por seu pai, o 
rei normando Guilherme II realizou a construção de 
uma das mais belas catedrais da Europa. Mais tarde, 
você retornará à cidade de Palermo para um breve 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo 
centro histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em mármore 
branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao 
vice-rei sob cujo mandato foi concluído a construção 
dos quatro palácios barrocos, no cruzamento da Via 
Vi{orio Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda 
dos Martorana, também chamada Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por Giorgio de 
Antoquía, almirante de Roger II. Jantar livre. 
Hospedagem 
  
Dia 3 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do nível 
do mar. Ele reúne muitas característcas da Sicília, 
como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do páto e uma grande 
variedade de doces. Contnue para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com suas 
salinas. Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração do 
famoso sal de Trapani. Almoço a caminho. Após o 
almoço, saída para Agrigento: “A mais bela cidade dos 
mortais” onde hoje, você ainda pode admirar dez 
templos dóricos que se erguem no vale. Jantar. 
Pernoite no hotel. 
  
Dia 4 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao "Valle dei 
Templi" com guia local. Contnuação até a Piazza 
Armerina. Almoço em casa rural da região. Visite com 
um guia local a esplêndida Villa Romana del Casale, 
uma luxuosa residência, localizada no coração da Sicília, 
um importante exemplo da época romana e onde se 
pode admirar os preciosos mosaicos que representam 
os usos e costumes da época. Saída para Caltagirone, 
uma espécie de tesouro que deve ser descoberto e 
saboreado com paciência e dedicação. A “Capital da 
Cerâmica” centra a sua promoção turístca na imagem 
de um centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão tocar 
manualmente a técnica de produção e fazer o seu 
próprio objecto. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 5 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para Noto, 
capital do barroco siciliano, onde poderá admirar a 
Catedral completamente renovada após vários anos de 
restauração e também passear por suas ruas repletas 
de tesouros arquitetônicos. Contnuação para Siracusa: 
a maior cidade da antguidade fundada em 734-733 aC. 
e ligou para Syraka. Teremos uma experiência única 
antes do almoço. Se as condições permitrem, faremos 
um mini cruzeiro para admirar as belezas da cidade 

velha de Syracuse a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, visita a Siracusa que se 
estende ao longo do mar, próximo à ilha de Ortgia, que 
está ligada ao contnente por uma ponte e oferece ao 
visitante os ves�gios de seu glorioso passado: O 
Templo de Minerva, transformado em Catedral Cristã, 
o a lendária Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o 
Teatro Grego e o Anfiteatro Romano localizado perto 
da Latomie, o Orecchio di Dionisio. Contnuação para 
Catânia onde, com guia local, faremos uma visita 
panorâmica a pé. Esta cidade, a mais importante da 
costa oriental, caracteriza-se principalmente pelas suas 
construções em pedra vulcânica. Jantar livre. Pernoite 
no hotel. 
  
Dia 6 Sábado: Catania - Etna - Taormina-Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos para o 
Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da Europa 
(3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio de 
Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das crateras 
silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". Esplêndida é a 
variedade de flora e esplêndidas também são as 
paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para dar 
origem a um lugar único no mundo. Vamos almoçar em 
uma casa rural no sopé do Etna, onde, além de 
desfrutar de uma refeição �pica e genuína, podemos 
saborear o vinho Etna de nossa própria produção. 
Contnuação para Taormina: está localizado no cume da 
rocha pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro Grego, 
de onde você pode desfrutar de um panorama 
magnífico, tanto do Etna quanto do Mar Jônico. 
Regresso para Catania. Jantar livre. Hospedagem em 
hotel. 
  
Dia 7 Domingo: Catania - Cagliari 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto. Vôo 
Catania-Cagliari. Após a chegada em Cagliari, traslado 
ao hotel. Jantar e acomodação 
  
Dia 8 Segunda-feira: Cagliari - Nora – Cagliari 
Café da manhã e partda para a cidade antga de Nora, 
fundada sob o domínio dos fenícios entre os séculos 
XIX e VIII a.C. e que foi durante o domínio romano, a 
maior cidade da ilha, se tornando a capital da província 
romana da Sardenha. Retorno a Cagliari e visita 
panorâmica da cidade. Tempo livre. Hospedagem 
  
Dia 9 Terça-feira: Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa 
– Alghero 
Café da manhã. Partda para Barumini, onde 
visitaremos o complexo de Su Nuraxi. Contnuação 
para Oristano. Tempo livre para visitar a maior cidade 
do oeste da Sardenha. Contnuação da viagem com 
uma breve parada na cidade de San Giovanni di Sinis, 
onde visitaremos a igreja mais antga da Sardenha, joia 
paleo-cristã de S.VI. Contnuaremos nossa jornada até 
chegarmos a Bosa, uma das aldeias medievais mais 
bonitas e mais visitadas do norte da Sardenha. Tempo 
livre para explorar suas pequenas praças e ruas cheias 
de pa lác ios em pedra rosa , Ig les ias e seu 
impressionante Castelo Malaspina que domina a 
cidade. Partda para Alghero. Jantar e acomodação. 
  
Dia 10 Quarta-feira: Alghero (Capo Caccia) 
Café da manhã e visita panorâmica da cidade em que o 
passado catalão ainda é percebido hoje nas placas da 
rua e em sua arquitetura, sua cozinha, seu dialeto e 
suas tradições. Tarde livre ou excursão opcional ao 
Promontório de Capo Caccia e à Gruta de Netuno: 
embarcaremos na lancha que  percorrerá a costa de 

C a p o 
Caccia para entrar logo dentro da Gruta de Netuno, de 
onde você poderá admirar as grandes esculturas de 
estalacttes e estalagmites que são refletdas nas águas 
cristalinas. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação. 
  
Dia 11 Quinta-feira: Alghero - Sassari - Tempio 
Pausiana - Olbia 
Café da manhã. Partda para Sassari para realizar uma 
visita panorâmica da segunda cidade mais importante 
da Sardenha. Contnuação para a região de Longudoru, 
onde visitaremos a igreja românica mais bonita e 
importante de toda a Sardenha, a Igreja da San�ssima 
Trindade de Saccargia, construída no século XII de 
acordo com o sistema introduzido pelos professores 
pisanos para a lternar a calcár io e basalto. 
Contnuaremos para Tempio Pausania, uma cidade 
construída inteiramente em granito, visita livre ao do 
centro. Contnuação para Olbia através de Calangianus, 
capital da cortça (90% da produção nacional da Itália, 
com 3000 trabalhadores, 20 complexos industriais e 
180 oficinas de artesanato). Chegada em Olbia, jantar e 
acomodação. 
  
Dia 12 Sexta-feira: Olbia - Excursão a Arzachena - 
Arquipélago La Magdalena - Costa Smeralda - Olbia 
Café da manhã e partda para Arzachena, onde 
visitaremos o Túmulo dos Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole de Li Muri. 
 Contnuação para Palau, onde embarcaremos em 
direção ao arquipélago de Magdalena. Visitaremos a 
mais importante das ilhas, a capital, Isla de la 
Magdalena. Você terá tempo livre para passear por 
praças animadas. Retorno de barco para Palau e 
prosseguimento para Porto Cervo, onde faremos uma 
breve parada no lugar que é considerado o coração da 
Costa Smeralda e o paraíso VIP. Regresso a Olbia. 
Jantar e acomodação. 
  
Dia 13 Sábado: Olbia - Excursão a Bonifacio, Córsega 
– Olbia 
Café da manhã. Hoje, faremos uma excursão à ilha 
vizinha da Córsega, uma ilha que os gregos chamavam 
de "sublime" e os franceses a definem como "a bela 
ilha". Sairemos para o porto onde tomaremos uma balsa 
que nos levará a Bonifacio, uma cidade localizada no 
sul da ilha francesa, considerada uma das mais bonitas 
da ilha por sua localização privilegiada no topo de um 
promontório rochoso de pedra calcária branca. Durante 
nossa visita, podemos perceber que Bonifacio é uma 
cidade fortficada que foi sitada e destruída em 
inúmeras ocasiões e cuja arquitetura é marcada pelos 
diferentes povos que passaram por ela: os pisanos, os 
genoveses e os franceses. A cidade é dividida em duas 
partes: a marina, com o porto pequeno e esportvo, e a 
cidade alta, que lembra um pouco Saint-Tropez e a 
cidade velha, com suas casas altas e ruas estreitas. À 
tarde, retornaremos ao nosso hotel em Olbia. 
Hospedagem 
  
Dia 14 Domingo - Olbia 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
  
Por motvos de logístca, o itnerário pode ser modificado 
ou invertdo sem prév io av iso . Em qualquer 
caso,“VERDESICILIA T.O.” garante todas as visitas e 
passeios mencionados no itnerário.  Jantares durante o 
circuito podem ser realizados no hotel, como em um 
restaurante local. 

14 DIAS 
13 NOITES
PALERMO-OLBIA
SEGUNDA FEIRA-DOMINGO

VERDESICILIA MARAVILHAS DA SICILIA, SARDENHA & CORSEGA 
VERÃO 2023 (COD. PA-ESAC) 



HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
  
PALERMO : 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / 
Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

AGRIGENTO:  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay 
Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: 
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA 
SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE EN ALGUNAS  
SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN CATANIA  EN VEZ DE CALTAGIRONE  

CATANIA  :  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel 
Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** / 
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA 
SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA 

CAGLIARI              :  
Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn 
**** 
ALGHERO O SASSARI                  :  
Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel 
Rina**** / Hotel Soleado****/ Hotel Colonna****En algunas salidas, el hotel 
podría ser en la zona de Sassari:  Hotel Grazzia Deledda**** (Sassari) 
  
OLBIA                                            :  
Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia**** / Hotel Centrale **** / Hotel For 
you **** / Hotel l’Essenza**** / Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

ATENÇÃO: AS EXCURSÕES AO ARCHIPELAGO DE LA MADDALENA E A CORSEGA ESTÃO 
CONDICIONADAS À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 

SAIDAS 
2023 MAIO......................29 
2023 JUNHO...................12 
2023 JULHO....................10 
2023 AGOSTO.................21 
2023 SETEMBRO….........04…18…25 
2023 OUTUBRO...............02 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL”  
€ 177,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- ingressos para os monumentos: PALERMO: Capela Palatna / 
MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: 
Villa Romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: 
Catedral / NORA: zona arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi / SACCARGIA: 
San�ssima Trindade / VECCJU CODDU: Tumulo dos Gigantes / 
ARZACHENA: Necrópole de Li Muri ATENÇÃO: os dados referem-se ao 
preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o 
preço do suplemento automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€28,00 por pessoa - PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO.  
Inclui:- Transfer de parada do hotel Olbia - aeroporto de Olbia ou porto de 
Olbia (válido apenas em conexão com todo o circuito da Maravilhas da 
Sicilia, Sardenha & Corséga Palermo-Olbia - TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.445,00 € 710,00 € 3.337,00

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 
SICÍLIA: 
- Traslado do grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) para o 
hotel de Palermo 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 6 cafés da manhã, 5 almoços em restaurantes locais ou casas rurais de acordo 
com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- degustação de doces �picos de Erice e Catânia 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e Monreale 
(Os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso o preço aumente, 
teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa 
- Passeio em barco regular (com outros partcipantes) pelo ilhéu de Ortgia 
(Siracusa). Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições meteorológicas. 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Transfer hotel Catania - aeroporto Catania 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI! 
  ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o circuito exceto o 1º dia, 
o 2º dia e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani e Catania 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas  de Palermo e Monreale, Agrigento, Villa 
Romana del Casale e Siracusa. 
- voo Catania-Cagliari em categoria classe econômica. O bilhete inclui o 
transporte de uma mala de no máximo. 20 kg por pessoa O vôo pode ser feito 
através de outro aeroporto italiano (não direto). 
- Iva 
  
SARDENHA & CORSEGA: 
- Transfer de entrada do aeroporto de Cagliari para o hotel de Cagliari 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo e café da manhã. 
- 4 jantares no hotel ou restaurante local  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte em carro, minibus ou ônibus de luxo. 
    ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o circuito exceto o 
7º e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas durante todo o circuito  exceto em Nora, Cagliari, Su Nuraxi, 
Tumulus dos Gigantes, Necrópole de Li Muri 
- Ferry para o arquipélago de Magdalena. 
- Excursão a Bonifacio (Córsega) 
- Iva -
O VALOR NÃO INCLUI 
- Voo de chegada para a Sicília e voo de partda de Olbia 
- City Tax = IMPOSTOS DA CIDADE  
- Transfer de partda hotel Olbia - aeroporto de Olbia 
- Pensão completa 
- Taxas de entrada em monumentos, exceto aquelas indicadas na seção "preço 
inclui" 
- Dicas e extras pessoais. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- serviço de bagagem 
- Gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 
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TODA A 
ITÁLIA

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1 Sábado: Milão 
Chegada ao aeroporto de Milão. Transfer em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel em 
Milão. Encontro com o restante dos partcipantes. 
Jantar e acomodação. 
  
Dia 2 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
um passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval 
da cidade. O Teatro de la Scala, construído em 
1776 e localizado na Piazza della Scala, não é 
apenas um monumento, mas um verdadeiro 
templo da música. Também entraremos na 
majestosa Galleria Vi{orio Emanuele II, um 
tesouro de engenharia do século XIX, em vez de 
um prédio, é um verdadeiro símbolo da excelência 
italiana. E, por últmo mas não menos importante, 
chegaremos à Catedral, a terceira maior catedral 
da Europa. Almoço livre. Tarde livre para descobrir 
a cidade por conta própria ou fazer compras (uma 
das principais atrações da cidade de Milão). Jantar 
e acomodação. 
  
Dia 3 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de 
Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de 
Garda e, em partcular, para Sirmione: uma cidade 
antga cheia de ruas empedradas e monumentos 
históricos. Tempo livre para visitar a cidade ou a 
bela vila romana e / ou as cavernas de Catulo 
(Gro{e di Catullo). Se o tempo permitr, você 
também pode optar por desfrutar do castelo 
Scaligero, um exemplo raro de fortficação 
medieval em um lago. Contnuaremos a Verona, 
onde faremos um passeio panorâmico a pé pela 
cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser 
a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação. 
  
Dia 4 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - 
Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela 
Serenissima: uma das cidades mais bonitas do 
mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. O 
centro histórico de Veneza está localizado no meio 
de uma lagoa, com um total de 118 pequenas ilhas 
separadas por canais e conectadas por pontes de 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a 
famosa Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São 
Marcos (visita externa), descobrindo a beleza de 
Veneza. Almoço livre. À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. 
Podemos admirar do barco a Igreja de San Giorgio 
Maggiore, uma igreja beneditna do século XVI 
projetada por Andrea Palladio e construída entre 
1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de Santa 
Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos chegar em 
Murano, conhecido mundialmente por sua 
indústria de fabricação de vidro. A segunda parada 
é na pitoresca ilha de Burano, famosa por suas 
casas de pescadores pintadas com cores vivas. 
Volto para o hotel. Jantar e acomodação. 

  
Dia 5 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos 
de um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé 
começa na Piazza San Firenze; casa do Bargello e 
do Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a 
sede do Tribunal de Florença. Contnuaremos na 
Igreja de Santa Croce, lar de muitas obras-primas e 
local de sepultamento de alguns dos personagens 
importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença 
desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte de 
Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli 
Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e 
acomodação em Florença. 
  
Dia 6 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
uma excursão maravilhosa a uma das áreas mais 
famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições 
climátcas permitrem, partda para Portovenere. 
Em caso de más condições climátcas, pararemos 
em La Spezia e visitaremos Cinque Terre em trem): 
em Portovenere embarcaremos em uma balsa 
regular que nos levará a Monterosso, o maior 
cidade entre todas as cidades de Cinque Terre. Seu 
guia o acompanhará com excelentes vistas sobre 
as vinhas dos terraços e os velhos olivais. Depois, 
partda para a encantadora cidade de Vernazza, 
caracterizada por suas ruas estreitas e sua 
pequena praça com vista para o mar. Retorno a 
Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de 
trem) e depois a Florença, mas primeiro faremos 
uma parada em Pisa para admirar (visitas externas) 
a famosa Torre Pendente. Chegada a Florença 
Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do 
mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) 
não permitrem o embarque, a visita será feita em 
trem. Dependendo do tempo disponível, das 
condições meteorológicas ou tur ístcas , 
Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque 
Terre: Vernazza ou Monterosso 
  
Dia 7 Sexta-feira: Florença - Siena - San 
Gimignano - Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, 
incluindo (visitas externas): a catedral, admirando 
seu mármore exclusivo, a Piazza del Campo, o 
local onde o famoso Palio di Siena acontece, 
corridas de cavalos duas vezes por ano. Depois, 
teremos tempo livre para contnuar explorando a 
cidade de Siena de forma independente ou para o 
almoço. À tarde, partda para a cidade murada de 
San Gimignano. Vamos explorar e admirar 
impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 
  
Dia 8 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
famosa área de Chiant, onde além de admirar a 
famosa paisagem toscana, podemos fazer uma 
degustação de vinhos (não incluída).  

Contnuaremos em Assis: famoso local de 
peregrinação. Caminharemos pelo labirinto de  
suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de 
Santa Clara e São Francisco para ver uma das 
maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 
  
Dia 9 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita 
panorâmica da Cidade Eterna. De ônibus, 
passaremos pelo Coliseu, Il Vi{oriano, Foros, Via 
Veneto. Em seguida, teremos um pouco de tempo 
livre para visitar a cidade velha a pé pela Via del 
Corso (a Fonte de Trevi, a Piazza di Spagna, a 
Piazza Navona e o Panteon). Finalmente 
chegaremos ao Vatcano, onde você poderá ouvir 
a oração do Angelus feita pelo Papa (sujeita a 
mudanças na agenda papal). Retorno ao hotel por 
conta própria e resto do dia livre. Hospedagem. 
  
Dia 10 Segunda-feira: Roma – Pompeia – 
Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para Pompéia, 
onde visitaremos as escavações desta famosa 
cidade que foi completamente soterrada por uma 
erupção do Vesúvio em 79 dC. Chegada a 
Sorrento e visita da cidade com suas ruas �picas. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 11 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso 
dos imperadores romanos, que surpreende com a 
sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a 
Marina Grande e os múltplos pontos panorâmicos 
de onde se pode desfrutar de vistas espetaculares. 
Almoço livre. Retorno de Jet Foil para Sorrento. 
Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 12 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa 
estrada panorâmica da Costa Amalfitana em 
direção a Amalfi. Da estrada panorâmica podemos 
admirar a cidade de Positano, bem como vistas 
maravilhosas sobre o Golfo de Nápoles. Chegada a 
Amalfi e visita da cidade. Contnuação para 
Salerno, a segunda cidade mais importante da 
Campânia e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San 
Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral de 
San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
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Dia 13 Quinta-feira: Salerno – Grutas Pertosa – 
Paestum – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Anjo de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois uma caminhada onde poderemos admirar 
as formações de estalacttes e estalagmites. 
Contnuação para Paestum e visita da zona 
arqueológica com três dos templos dóricos do s. 
Vai. C. Saída para Salerno. Jantar e hospedagem 
  
Dia 14 Sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Na 
chegada faremos um passeio panorâmico pelo que 
foi a Capital do Reino das Duas Sicílias, 
começando pelo morro do Vómero, passando pela 
orla marítma, visitaremos o centro histórico da 
cidade com monumentos como o Teatro San 
Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Plaza del 
Plebiscito, etc. Visite também a pé com um guia 
local o centro histórico da cidade onde visitaremos 
a Capela de São Severo, famosa por sua obra-
prima: o Cristo Velado. Esta noite, saudaremos o 
sul da Itália com um jantar de despedida em uma 
pizzaria no centro de Nápoles, já que este prato, 
famoso em todo o mundo, nasceu na cidade de 
Nápoles. Voltar para o hotel. Alojamento 
  
Dia 15 Sábado: Nápoles – Catânia 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, 
transfer para o aeroporto de Nápoles. Voo em 
classe econômica para Catânia. Chegada em 
Catânia e traslado ao hotel. Alojamento 
  
Dia 16 Domingo: Catania - Etna – Taormina - 
Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos 
para o Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
atvo da Europa (3.345 metros): o ônibus chegará 
ao Refúgio de Sapienza a 1.800 metros de 
alttude. Visita das crateras silenciadas, a chamada 
"Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de 
flora e esplêndidas também são as paisagens 
lunares que podem ser vistas ao longo do 
caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar 
onde natureza, cultura e história se uniram para 
dar origem a um lugar único no mundo. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de 
produção da casa. Contnuação para Taormina: 
esta cidade esta localizada no cume da rocha 
pitoresca do Monte Taurus (204m. Alttude). 
Tempo livre para fazer compras, descobrir as ruas 
romântcas da cidade ou visitar o famoso Teatro 
Grego, de onde você pode desfrutar de um 
panorama magnífico, tanto do Etna quanto do Mar 
Jônico. Regresso para Catania. Jantar livre. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 17 Segunda-feira: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e partda para Messina 
para um passeio panorâmico pela cidade, que 
inclui vistas do Estreito que separa a Sicília do 
contnente. Contnuaremos para Cefalu para 

almoçar em um restaurante local. Cefalú is é uma 
cidade sugestva perto do mar que oferece aos 
visitantes uma maravilhosa exibição ar�stca de 
luzes e cores. Não deixe de visitar a maravilhosa 
"Ca{edrale Normanna", cuja construção remonta a 
1131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para 
passear pelas ruas estreitas cheias de joalherias e 
lojas elegantes que mantêm todo o seu fascínio 
medieval. Traslado ao hotel em Palermo. Jantar 
livre. Hospedagem 

Dia 18 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a 
Catedral. Graças a um sonho premonitorio, 
Guilherme II, encontrou um tesouro e com este 
grande valor realizou uma das mais belas catedrais 
da Europa. Mais tarde, você retornará à cidade de 
Palermo para um breve passeio panorâmico de 
ônibus. Almoço no hotel ou em um restaurante 
local. À tarde, faremos um passeio pelo centro 
histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em 
mármore branco de Carrara, com alegorias 
mitológicas, o Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, 
em homenagem ao vice-rei sob cujo mandato foi 
concluído a construção dos quatro palácios 
barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele e Via Maqueda, a igreja normanda dos 
Martorana, também chamada de Santa Maria 
del'Ammiraglio, que foi criada em 1143 por 
Giorgio de Antoquía, almirante de Roger II. Jantar 
livre. Hospedagem no hotel em Palermo. 
  
Dia 19 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Esta cidade reúne muitas 
característcas da Sicília, como o urbanismo 
normando, a organização habitacional árabe ao 
redor do páto e uma grande variedade de doces. 
Contnue para a parte oeste da Sicília para a visita 
panorâmica de Trapani com suas salinas. 
Visitaremos a área de produção de sal marinho 
cercada pelos moinhos que permitem a elaboração 
do famoso sal Trapani. Contnuação para a área de 
Selinunte, onde iremos a uma casa rural 
(reconhecida por sua produção de azeite) e onde, 
antes de almoçar, podemos provar o próprio óleo 
elaborado. Após o almoço, partda para Agrigento: 
"A mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje 
é possível admirar dez templos dóricos erguidos 
no vale. Jantar. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 20 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite o 
famoso e único "Vale dos Templos". Partda para a 
Piazza Armerina: visita com guia local à esplêndida 
Villa Romana del Casale, luxuosa vila localizada no 
coração da Sicília, um importante exemplo da 
época romana e onde você pode admirar os belos 
mosaicos que representam os usos e costumes da 
época. Almoço em um restaurante na área. 
Contnuação para Caltagirone, uma espécie de 

tesouro que deve ser descoberto e saboreado com 
paciência e dedicação. A “Capital da Cerâmica” 
centra a sua promoção turístca na imagem de um 
centro produtor de cerâmica, pelo que iremos 
visitar um laboratório cerâmico, onde poderão 
tocar manualmente a técnica de produção e fazer 
o seu próprio objecto. Jantar. Hospedagem. 
  
Dia 21 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração, bem como passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e chamada 
de Syraka.  

Teremos uma experiência única antes do almoço. 
Se as condições permitrem, faremos um mini 
cruzeiro para admirar as belezas da cidade velha 
de Syracuse a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde visita de Siracusa que se 
estende ao longo do mar, próximo à ilha de 
Ortgia, que é conectada ao contnente por uma 
ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, 
transformado em Catedral Cristã, o A lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Partda para 
Catania. Jantar livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 22 Sábado: Catania 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS ORGANIZACIONAIS , O 
ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
R E V E R T I D O S E M AV I S O P R É V I O . D E 
QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." 
GARANTE TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES 
MENCIONADAS NO ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM 
SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 
  
ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM 
TICKET DE AVIÃO. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DO 
CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA OU 
NO CANCELAMENTO DA MESMA, A QUANTIDADE 
CORRESPONDENTE AO BILHETE (APROX. € 130,00 
PREÇO POR PESSOA) SERÁ FATURADA IGUALMENTE 
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HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 
EN CATEGORIA PRIMERA 
  
MILÃO:  
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia 
**** / Hotel Ascot **** / UNA hotels Mediterraneo**** 
  
VENEZA:  
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel 
Contnental**** EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL HOTEL PODRIA 
SER EN MESTRE  

FLORENÇA 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 
  
ROMA:  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 
  
SORRENTO  :  
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / 
Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama ****Para algunas salidas, el hotel podría 
ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento. Para algunas salidas, el hotel podría 
ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense 
  
SALERNO :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautco**** 
  
NÀPOLES:  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 
  
CATANIA:  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno 
**** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** /  Hotel Catania Sea 
Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe **** / Hotel Villa del 
Bosco ****  EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA 
ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA  

PALERMO : 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel 
Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

AGRIGENTO:  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / 
Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 
  
CALTAGIRONE: 
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO 
PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE EN ALGUNAS 
SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN CATANIA  EN VEZ DE 
CALTAGIRONE  

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL” 
€ 244,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para:  
Milão: Teatro La Scala / Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / 
Florença: Basílica de Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / 
Assis: Basílica de São Francisco / Pompéia: ruínas / Amalfi: claustro / Reggio 
Calabria: museu / Siracusa: síto arqueológico / SIRACUSA: Catedral / 
Agrigento: Vale dos Templos / Palermo: Capela Palatna / Monreale: 
claustroATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso 
os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€ 26,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- Transfer hotel de Catania - aeroporto de Catania/estação de trem 
de Catania (válido apenas em conexão com o circuito Il Bel Paese 1 Milão-
Catania -TRANSFER DE GRUPO) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 4.834,00 € 1.366,00 SEM REDUÇÃO

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- Traslado de chegada do grupo (aeroporto/estação de Milão) para o hotel de 
Milão 
- Alojamento em hotéis centrais de 3 estrelas superiores/4 estrelas em quartos 
standard com casa de banho privatva ou duche. 
- 21 cafés da manhã + 6 almoços + 14 jantares em hotel ou restaurante local 
- 1 jantar num restaurante local de acordo com o programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa por refeição 
- Entrada para as Grutas da Pertosa (com passeio de barco) 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna 
- Degustação de doces �picos em Erice 
- Fones de ouvido OBRIGATÓRIOS para a visita das catedrais de Palermo e 
Monreale. (Os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso o preço suba, 
teríamos que adaptar o preço do passeio automatcamente) 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa na Sicília 
- Excursão regular de barco (com outros partcipantes) pelo ilhéu de Ortgia 
(Siracusa) 
  Atenção: o passeio de barco está sujeito às condições climátcas. 
- Experiência em fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Transporte do estacionamento central em Veneza até o ponto mais próximo do 
seu hotel e vice-versa 
- Excursão de meio dia de balsa para Murano e Burano 
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se as condições meteorológicas 
e marítmas o permitrem. Caso contrário, a excursão será realizada em comboio 
desde La Spezia. Atenção: a escolha entre o ferry e/ou o comboio será feita 
arbitrariamente pela Verdesicilia) tempo disponível, as condições meteorológicas 
ou o fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita de apenas uma 
cidade das Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Traslado do hotel em Roma até o ponto de partda da parte sul do programa 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus varia 
de acordo com o número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser realizado com 
motorista/guia que fala espanhol e inglês 
- Guia acompanhante em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, exceto no 
1º dia e no últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado com 
motorista/guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em Milão, 
Veneza, Florença, Pompéia, Nápoles, Paestum, Grutas Pertosa, Palermo e 
Monreale, Agrigento, Roman Villa del Casale e Siracusa. 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza, Florença, Pompeia, Palermo e Monreale, 
Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa 
- Balsa pública para Capri ida e volta 
- Voo Nápoles-Catânia na categoria Econômica com a Cía. companhia aérea de 
baixo custo O bilhete inclui, além do passageiro, a faturação de uma mala de no 
máximo 20 kgs por pessoa. Atenção: uma vez emitdo o bilhete aéreo, não haverá 
reembolso em caso de cancelamento ou alteração. 
- IVA italiano 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Voo de ida para Milão e ida de Catania 
- Impostos comunais = IMPOSTO DA CIDADE 
- Pensão completa 
- Ingressos para os monumentos. 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Gorjetas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
-

SAIDAS 

2023 MARÇO..............25 
2023 ABRIL…………… 08....15....22....29 
2023 MAIO………..…...06....13....20....27 
2023 JUNHO.……....…03…10....24 
2023 JULHO..………... 08 
2023 AGOSTO……......19 
2023 SETEMBRO….…02....09....16...23..30 
2023 OUTUBRO…..….07....14 
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Dia 1 Sábado: Milão 
Chegada ao aeroporto de Milão. Transfer em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel em 
Milão. Encontro com o restante dos partcipantes. 
Jantar e acomodação. 
  
Dia 2 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
um passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval 
da cidade. O Teatro de la Scala, construído em 
1776 e localizado na Piazza della Scala, não é 
apenas um monumento, mas um verdadeiro 
templo da música. Também entraremos na 
majestosa Galleria Vi{orio Emanuele II, um 
tesouro de engenharia do século XIX, em vez de 
um prédio, é um verdadeiro símbolo da excelência 
italiana. E, por últmo mas não menos importante, 
chegaremos à Catedral, a terceira maior catedral 
da Europa. Almoço livre. Tarde livre para descobrir 
a cidade por conta própria ou fazer compras (uma 
das principais atrações da cidade de Milão). Jantar 
e acomodação. 
  
Dia 3 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de 
Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de 
Garda e, em partcular, para Sirmione: uma cidade 
antga cheia de ruas empedradas e monumentos 
históricos. Tempo livre para visitar a cidade ou a 
bela vila romana e / ou as cavernas de Catulo 
(Gro{e di Catullo). Se o tempo permitr, você 
também pode optar por desfrutar do castelo 
Scaligero, um exemplo raro de fortficação 
medieval em um lago. Contnuaremos a Verona, 
onde faremos um passeio panorâmico a pé pela 
cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser 
a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação. 
  
Dia 4 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - 
Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela 
Serenissima: uma das cidades mais bonitas do 
mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. O 
centro histórico de Veneza está localizado no meio 
de uma lagoa, com um total de 118 pequenas ilhas 
separadas por canais e conectadas por pontes de 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a 
famosa Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São 
Marcos (visita externa), descobrindo a beleza de 
Veneza. Almoço livre. À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano. 
Podemos admirar do barco a Igreja de San Giorgio 
Maggiore, uma igreja beneditna do século XVI 

projetada por Andrea Palladio e construída entre 
1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de Santa 
Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos chegar em 
Murano, conhecido mundialmente por sua 
indústria de fabricação de vidro. A segunda parada 
é na pitoresca ilha de Burano, famosa por suas 
casas de pescadores pintadas com cores vivas. 
Volto para o hotel. Jantar e acomodação. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos 
de um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé 
começa na Piazza San Firenze; casa do Bargello e 
do Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a 
sede do Tribunal de Florença. Contnuaremos na 
Igreja de Santa Croce, lar de muitas obras-primas e 
local de sepultamento de alguns dos personagens 
importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença 
desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte de 
Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli 
Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e 
acomodação em Florença. 
  
Dia 6 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
uma excursão maravilhosa a uma das áreas mais 
famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições 
climátcas permitrem, partda para Portovenere. 
Em caso de más condições climátcas, pararemos 
em La Spezia e visitaremos Cinque Terre em trem): 
em Portovenere embarcaremos em uma balsa 
regular que nos levará a Monterosso, o maior 
cidade entre todas as cidades de Cinque Terre. Seu 
guia o acompanhará com excelentes vistas sobre 
as vinhas dos terraços e os velhos olivais. Depois, 
partda para a encantadora cidade de Vernazza, 
caracterizada por suas ruas estreitas e sua 
pequena praça com vista para o mar. Retorno a 
Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de 
trem) e depois a Florença, mas primeiro faremos 
uma parada em Pisa para admirar (visitas externas) 
a famosa Torre Pendente. Chegada a Florença 
Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do 
mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) 
não permitrem o embarque, a visita será feita em 
trem. Dependendo do tempo disponível, das 
condições meteorológicas ou tur ístcas , 
Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque 
Terre: Vernazza ou Monterosso 
  
Dia 7 Sexta-feira: Florença - Siena - San 
Gimignano - Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, 

incluindo 
( v i s i t a s 

externas): 
a catedral, admirando seu mármore exclusivo, a 
Piazza del Campo, o local onde o famoso Palio di 
Siena acontece, corridas de cavalos duas vezes por 
ano. Depois, teremos tempo livre para contnuar 
explorando a cidade de Siena de forma 
independente ou para o almoço. À tarde,  

partda para a cidade murada de San Gimignano. 
Vamos explorar e admirar impressionantes 
monumentos românicos e gótcos. Volto para 
Florença. Jantar e acomodação. 
  
Dia 8 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
famosa área de Chiant, onde além de admirar a 
famosa paisagem toscana, podemos fazer uma 
d e g u s t a ç ã o d e v i n h o s ( n ã o i n c l u í d a ) . 
Contnuaremos em Assis: famoso local de 
peregrinação. Caminharemos pelo labirinto de 
suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de 
Santa Clara e São Francisco para ver uma das 
maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 
  
Dia 9 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita 
panorâmica da Cidade Eterna. De ônibus, 
passaremos pelo Coliseu, Il Vi{oriano, Foros, Via 
Veneto. Em seguida, teremos um pouco de tempo 
livre para visitar a cidade velha a pé pela Via del 
Corso (a Fonte de Trevi, a Piazza di Spagna, a 
Piazza Navona e o Panteon). Finalmente 
chegaremos ao Vatcano, onde você poderá ouvir 
a oração do Angelus feita pelo Papa (sujeita a 
mudanças na agenda papal). Retorno ao hotel por 
conta própria e resto do dia livre. Jantar e 
hospedagem. 
  
Dia 10 Segunda-feira: Roma - Amalfi - Sorrento - 
Nápoles 
Café da manhã no hotel. Transfer para o ponto de 
partda do passeio para o sul. Acho como 
restantes dois partcipantes. Partda para Amalfi. 
Visita da cidade Contnuação para o famoso 
Sorrento pela estrada panorâmica que nos 
permitrá admirar a famosa cidade de Positano do 
alto. Chegada em Sorrento e visite a cidade com 
suas ruas �picas. Contnuação para Nápoles. 
Jantar e pernoite no hotel. 

20 DIAS  
19 NOITES 
MILAN-BARI 
SABADO-QUINTA-FEIRA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

IL BEL PAESE 2 (PUGLIA) 
VERÃO 2023 (COD. MI-EBP2) 



Dia 11 Terça-feira: Nápoles - Capri - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Nápoles para embarcar em um jet foil que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso 
de dois imperadores romanos, que surpreende 
com sua paisagem de falésias e cavernas. 
Destacam-se a Marina Grande e os muitos pontos 
cénicos de onde se pode desfrutar de vistas 
espectaculares. Almoço livre. Jet Foil retorna a 
Nápoles. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 12 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa 
estrada panorâmica da Costa Amalfitana em 
direção a Amalfi. Da estrada panorâmica podemos 
admirar a cidade de Positano, bem como vistas 
maravilhosas sobre o Golfo de Nápoles. Chegada a 
Amalfi e visita da cidade. Contnuação para 
Salerno, a segunda cidade mais importante da 
Campânia e visita panorâmica onde podemos 
apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San 
Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral de 
San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 13 Quinta-feira: Salerno – Grutas Pertosa – 
Paestum – Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Anjo de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois uma caminhada onde poderemos admirar 
as formações de estalacttes e estalagmites. 
Contnuação para Paestum e visita da zona 
arqueológica com três dos templos dóricos do s. 
Vai. C. Saída para Salerno. Jantar e hospedagem 
  
Dia 14 Sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Na 
chegada faremos um passeio panorâmico pelo que 
foi a Capital do Reino das Duas Sicílias, 
começando pelo morro do Vómero, passando pela 
orla marítma, visitaremos o centro histórico da 
cidade com monumentos como o Teatro San 
Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Plaza del 
Plebiscito, etc. Visite também a pé com um guia 
local o centro histórico da cidade onde visitaremos 
a Capela de São Severo, famosa por sua obra-
prima: o Cristo Velado. Esta noite, saudaremos o 
sul da Itália com um jantar de despedida em uma 
pizzaria no centro de Nápoles, já que este prato, 
famoso em todo o mundo, nasceu na cidade de 
Nápoles. Voltar para o hotel. Alojamento 
  

Dia 15 Sabado: Nápoles - Matera - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera, 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas 
dentro das característcas rochosas das regiões de 
Basilicata e Apúlia. Muitas dessas "casas" são na 
verdade apenas cavernas e as ruas em algumas 
partes passam pelos telhados de outras casas. 
Uma das peculiaridades desta cidade antga é sua 
semelhança com as cidades antgas perto de 
Jerusalém. Foi capturado pelos olhos de diretores 
e estúdios de cinema. Matera também é 
patrimônio da Unesco. Tempo livre para um lanche 
e partda para Bari. Tempo livre para visitar a 
cidade de Bari. Jantar e acomodação. 
  
Dia 16 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel 
del Monte se torna a sede permanente do tribunal 
de Federico Hohenstaufen, soberano aos três 
anos de idade do Reino da Sicília. O monarca foi 
chamado de "Stupor Mundi" por sua vasta e 
completa cultura, e deixou em seu castelo a marca 
do mistério que cercava sua figura. 
Contnue para Trani para a visita da catedral sobre 
o mar. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
faremos uma parada no desconhecido, mas 
adorável Molfe{a, antes de retornar a Bari. 
Hospedagem 
  
Dia 17 Segunda-feira: Bari - Polignano a Mare - 
Alberobello - Lecce 
Café da manhã no hotel. Partda para Polignano a 
Mare, uma antga vila de pescadores onde os 
marinheiros ainda respiram ar. Suas casas brancas 
contrastam com o azul do Mar Adriátco e seus 
muitos penhascos e varandas fazem desta costa 
uma paisagem que vale a pena admirar. Contnue 
até Alberobello e almoce em um restaurante local. 
À tarde, visita a Alberobello, a cidade de Trulli, 
patrimônio da Unesco com suas casas �picas com 
telhados cônicos usados como casas ou para 
armazenar utensílios de trabalho. Contnue para 
Bari. Hospedagem em hotel. 
  

Dia 18 Terça-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade chamada 
"Florença do Sul" e conhecida por sua famosa arte 
e arquitetura barroca, revelada entre o final do 
século XVI e a primeira metade do século XVII. 
Você pode admirar a rica e bela decoração da 
igreja de S. Oronzo, a Basílica da Santa Cruz e o 
Palácio Celestni. Na esquina de S. Oronzo, 
podemos admirar o anfiteatro romano do século II 
dC e a coluna de S. Oronzo, com 29 metros de 
altura e uma estátua do santo no topo. Almoço em 
um restaurante local, onde podemos saborear 
alguns dos produtos �picos da região. À tarde, 
partda para Gallipoli, cidade maravilhosa, cercada 
por muros sobre o mar. Volto para Lecce. 
Hospedagem em hotel. 
  
Dia 19 Quarta-feira: Lecce - Ostuni - Bari 
Café da manhã e partda pela manhã para Ostuni, 
uma joia da arquitetura mais conhecida como “a 
cidade branca” por suas paredes brancas e sua 
arquitetura �pica toda em branco. No caminho 
para Bari, pararemos em uma Masseria (casa rural) 
para saborear a comida �pica de Pugliese. 
Chegada a Bari. Tempo livre. Hospedagem 

Dia 20 Quinta-feira: Bari 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS 
SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 

JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA 
À METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR 

SAIDAS 
2023 MARÇO .............. 25 
2023 ABRIL....………….08....22....29 
2023 MAIO………..……13….27 
2023 JUNHO.…….……24 
2023 AGOSTO …….....19 
2023 SETEMBRO.....…02....16....23....30 

20 DIAS 19 NOITES 
MILAN-BARI 

SABADO-QUINTA-FEIRA 
IL BEL PAESE 2 - PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. MI-EBP2) 



HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 
EN CATEGORIA PRIMERA 
  
MILÃO:  
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia 
**** / Hotel Ascot **** / UNA hotels Mediterraneo**** 
  
VENEZA:  
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel 
Contnental**** EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL HOTEL PODRIA 
SER EN MESTRE  

FLORENÇA: 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 
  
ROMA:  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 

NÀPOLES:  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

BARI: 
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****  

LECCE :  
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL” 
€ 180,00 por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui: ingressos para os monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro 
La Scala / Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica 
de Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São 
Francisco / Andria: Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 igrejas 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Se os 
ingressos subirem, teríamos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT”  
€ 40,00 por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui: Transfer hotel Bari - aeroporto de Bari (válido somente em conexão 
com o circuito Il Bel Paese 2 Milão-Bari - TRANSFER DE GRUPO) 
  

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 4.695,00 € 1.516,00 SEM REDUÇÃO

O VALOR INCLUI 
- Traslado de chegada do grupo (aeroporto/estação de Milão) para o hotel de 
Milão 
- Alojamento em hotéis centrais de 3 estrelas superiores/4 estrelas em 
quartos standard com casa de banho privatva ou duche. 
- Café da manhã diário. 
- 19 cafés da manhã + 13 jantares em hotel ou restaurante convencional 
- 1 jantar num restaurante local de acordo com o programa indicado 
- 4 almoços em restaurantes/masseria/casa rural conforme itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa por refeição 
- Transporte do estacionamento central em Veneza até o ponto mais próximo 
do seu hotel e vice-versa 
- Excursão de meio dia de balsa para Murano e Burano 
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se as condições 
meteorológicas e marítmas o permitrem. Caso contrário, a excursão será 
realizada de trem de La Spezia. Observação: a escolha entre o ferry e/ou o 
trem será feita arbitrariamente pela Verdesicilia) Dependendo o tempo 
disponível, as condições meteorológicas ou o fluxo turístco do momento, a 
Verdesicilia garante a visita de apenas uma cidade das Cinque Terre: 
Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus 
varia de acordo com o número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser realizado com 
motorista/guia que fala espanhol e inglês 
- Traslado do hotel em Roma até o ponto de partda da parte sul do programa 
- Guia acompanhante em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, 
exceto no 1º dia e no últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é 
realizado com motorista/guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em 
Milão, Veneza, Florença, Pompeia, Nápoles, Paestum, Grutas Pertosa, Lecce e 
Matera 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Sorrento, Amalfi, Bari, Ostuni, 
Alberobello, Trani, Castel del Monte, Molfe{a, Polignano a Mare, Gallipoli 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza, Florença, Pompeia, Nápoles, 
Paestum, Grutas Pertosa, Lecce e Matera 
- Ferry regular (público) para Capri ida e volta 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Voos 
- Transfer do hotel em Bari para o aeroporto ou estação de trem em Bari (no 
últmo dia) 
- Pensão completa 
- Impostos comunais = IMPOSTO DA CIDADE 
- Ingressos para os monumentos. 
- Visita à Gruta Azul em Capri 

20 DIAS 19 NOITES 
MILAN-BARI 

SABADO-QUINTA-FEIRA 

IL BEL PAESE 2- PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. MI-EBP2) 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA



ENCANTOS DO NORTE & SUL DA ITALIA  
VERÃO 2023 (COD. MI-ERMC) INVIERNO 2023-2024 (COD. MI-IRMC) 

Dia 1 Sábado: Milão 
Chegada ao aeroporto de Milão. Transfer em grupo 
(com outros partcipantes) para o hotel em Milão. 
Encontro com o restante dos partcipantes. Jantar e 
acomodação. 
  
Dia 2 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de um 
passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval da 
cidade. O Teatro de la Scala, construído em 1776 e 
localizado na Piazza della Scala, não é apenas um 
monumento, mas um verdadeiro templo da música. 
Também entraremos na majestosa Galleria Vi{orio 
Emanuele II, um tesouro de engenharia do século XIX, 
em vez de um prédio, é um verdadeiro símbolo da 
excelência italiana. E, por últmo mas não menos 
importante, chegaremos à Catedral, a terceira maior 
catedral da Europa. Almoço livre. Tarde livre para 
descobrir a cidade por conta própria ou fazer compras 
(uma das principais atrações da cidade de Milão). 
Jantar e acomodação. 
  
Dia 3 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de Garda) 
- Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de Garda 
e, em partcular, para Sirmione: uma cidade antga 
cheia de ruas empedradas e monumentos históricos. 
Tempo livre para visitar a cidade ou a bela vila romana 
e / ou as cavernas de Catulo (Gro{e di Catullo). Se o 
tempo permitr, você também pode optar por 
desfrutar do castelo Scaligero, um exemplo raro de 
fortficação medieval em um lago. Contnuaremos a 
Verona, onde faremos um passeio panorâmico a pé 
pela cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser 
a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para Veneza. 
Jantar e acomodação. 
  
Dia 4 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro desfrutaremos 
de um passeio a pé pela Serenissima: uma das cidades 
mais bonitas do mundo e um Patrimônio Mundial da 
UNESCO. O centro histórico de Veneza está localizado 
no meio de uma lagoa, com um total de 118 pequenas 
ilhas separadas por canais e conectadas por pontes de 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a famosa 
Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São Marcos (visita 
externa), descobrindo a beleza de Veneza. Almoço 
livre. À tarde, faremos uma excursão às ilhas da lagoa: 
Murano, Burano. Podemos admirar do barco a Igreja 
de San Giorgio Maggiore, uma igreja beneditna do 
século XVI projetada por Andrea Palladio e construída 
entre 1566 e 1610, os jardins públicos, a ponta de 
Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Vamos chegar 
em Murano, conhecido mundialmente por sua 
indústria de fabricação de vidro. A segunda parada é 
na pitoresca ilha de Burano, famosa por suas casas de 
pescadores pintadas com cores vivas. Volto para o 
hotel. Jantar e acomodação. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos de 
um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé começa na 
Piazza San Firenze; casa do Bargello e do Fiorentno 
Tribune, um tempo da igreja e hoje a sede do Tribunal 
de Florença. Contnuaremos na Igreja de Santa Croce, 
lar de muitas obras-primas e local de sepultamento de 
alguns dos personagens importantes da Itália. Em 
seguida, acessaremos a Piazza Signoria, o coração da 
cidade de Florença desde os tempos antgos. É famosa 
pela Fonte de Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela 
Piazzale degli Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. 
Jantar e acomodação em Florença. 

  
Dia 6 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de uma 
excursão maravilhosa a uma das áreas mais famosas 
da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições climátcas 
permitrem, partda para Portovenere. Em caso de más 
condições climátcas, pararemos em La Spezia e 
visitaremos Cinque Terre em trem): em Portovenere 
embarcaremos em uma balsa regular que nos levará a 
Monterosso, o maior cidade entre todas as cidades de 
Cinque Terre. Seu guia o acompanhará com excelentes 
vistas sobre as vinhas dos terraços e os velhos olivais. 
Depois, partda para a encantadora cidade de 
Vernazza, caracterizada por suas ruas estreitas e sua 
pequena praça com vista para o mar. Retorno a 
Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de trem) e 
depois a Florença, mas primeiro faremos uma parada 
em Pisa para admirar (visitas externas) a famosa Torre 
Pendente. Chegada a Florença Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do mar 
(consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não 
permitrem o embarque, a visita será feita em trem. 
Dependendo do tempo disponível, das condições 
meteorológicas ou turístcas, Verdesicilia garante 
visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou 
Monterosso 
  
Dia 7 Sexta-feira: Florença - Siena - San Gimignano - 
Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a cidade 
medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluindo 
(visitas externas): a catedral, admirando seu mármore 
exclusivo, a Piazza del Campo, o local onde o famoso 
Palio di Siena acontece, corridas de cavalos duas vezes 
por ano. Depois, teremos tempo livre para contnuar 
explorando a cidade de Siena de forma independente 
ou para o almoço. À tarde, partda para a cidade 
murada de San Gimignano. Vamos explorar e admirar 
impressionantes monumentos românicos e gótcos. 
Volto para Florença. Jantar e acomodação. 
  
Dia 8 Sábado: Florença - Chiant - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a famosa 
área de Chiant, onde além de admirar a famosa 
paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de 
vinhos (não incluída). Contnuaremos em Assis: famoso 
local de peregrinação. Caminharemos pelo labirinto de 
suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de Santa 
Clara e São Francisco para ver uma das maiores 
coleções de arte da Itália. Partda para Roma. Jantar e 
acomodação. 
  
Dia 9 Domingo: Roma 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita 
panorâmica da Cidade Eterna. De ônibus, passaremos 
pelo Coliseu, Il Vi{oriano, Foros, Via Veneto. Em 
seguida, teremos um pouco de tempo livre para visitar 
a cidade velha a pé pela Via del Corso (a Fonte de 
Trevi, a Piazza di Spagna, a Piazza Navona e o 
Panteon). Finalmente chegaremos ao Vatcano, onde 
você poderá ouvir a oração do Angelus feita pelo Papa 
(sujeita a mudanças na agenda papal). Retorno ao 
hotel por conta própria e resto do dia livre. Jantar e 
hospedagem. 
  
Dia 10 Segunda-feira: Roma – Pompeia – Sorrento 
Traslado em grupo (com outros partcipantes) para o 
ponto de partda da excursão em um determinado 
ponto de Roma. Partda para Pompéia, onde 
visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi 
completamente soterrada por uma erupção do 
Vesúvio em 79 dC. Chegada a Sorrento e visita da 
cidade com suas ruas �picas. Jantar e pernoite no 
hotel. 
  

Dia 11 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar no ferry regular que nos levará 
à magnífica ilha de Capri, local de descanso dos 
imperadores romanos, que surpreende com a sua 
paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina 
Grande e os múltplos pontos panorâmicos de onde se 
pode desfrutar de vistas espetaculares. Almoço livre. 
Retorno em Jet Foil para Sorrento. Jantar e pernoite 
no hotel. 
  
Dia 12 Quarta-feira: Sorrento- Costa Amalfitana – 
Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda pela famosa estrada 
panorâmica da Costa Amalfitana em direção a Amalfi. 
Da estrada panorâmica podemos admirar a cidade de 
Positano, bem como vistas maravilhosas sobre o Golfo 
de Nápoles. Chegada a Amalfi e visita da cidade. 
Contnuação para Salerno, a segunda cidade mais 
importante da Campânia e visita panorâmica onde 
podemos apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de 
San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a sua Catedral de 
San Ma{eo. Jantar e hospedagem 
  
Dia 13 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Ángel de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois um passeio onde podemos admirar as 
formações de estalacttes e estalagmites. Contnue até 
Paestum e visite o síto arqueológico com três dos 
templos dóricos do s. V a. C. Partda para Salerno. 
Jantar e acomodação 
  
Dia 14 sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao 
chegar, faremos um passeio panorâmico pela Capital 
do Reino das Duas Sicílias, começando pela colina 
Vómero, passando pela orla marítma, visitaremos o 
centro histórico da cidade com monumentos como o 
Teatro de São Carlos, o Palácio Real, o Novo Castelo, a 
Plaza del Plebiscito, etc. Visite também um piè com 
um guia local do centro histórico da cidade, onde 
visitaremos a Capela de San Severo, famosa por sua 
obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, saudaremos 
o sul da Itália com um jantar de despedida em uma 
pizzaria no centro de Nápoles, pois esse prato, famoso 
em todo o mundo, nasceu na cidade de Nápoles. Volto 
para o hotel. Hospedagem 
  
Dia 15 Sábado: Nápoles (ou Roma em trem de alta 
velocidade) 
Café da manhã no hotel . F im dos nossos 
serviços. Possibilidade de reservar um trem de alta 
velocidade para Roma (ver pacote Verderelax) 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS EM HOTEL OU EM RESTAURANTE 
LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

15 DIAS 14 NOITES 
MILÃO -NAPOLES  
(Ou Roma) 
 SABADO  SABADO

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



15 DIAS 14 NOITES 
MILAN-NAPOLES (O Roma) 

SABADO SABADO 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
DE CATEGORIA PRIMERA 
  
MILÃO::  
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia 
**** / Hotel Ascot **** / UNA hotels Mediterraneo**** 
  
VENEZA:  
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel 
Contnental**** EM ALGUNS CASOS EXCEPCIONAIS, O HOTEL PODE ESTAR 
EM MESTRE 

FLORENÇA: 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
Hoteles **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 
  
ROMA:  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 
Hotel Imperiale**** 

SORRENTO:  
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / 
Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama **** Para algunas salidas, el hotel 
podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento. Para algunas salidas, el hotel 
podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense 

SALERNO :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nauaco**** 
  
NÀPOLES:  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS                                                                            

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 
2023 MARÇO.............25 
2023 ABRIL……….…08....15....22....29 
2023 MAIO……….…..06...13....20....27 
2023 JUNHO..………..03...10....24 
2023 JULHO...............08 
2023 AGOSTO……....19 
2023 SETEMBRO……02…09....16……23….30 
2023 OUTUBRO….….07....14 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL”  
€ 120,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro La Scala / 
Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica de Santa Croce e 
fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São Francisco / Amalfi: 
claustro / Pompéia: ruínas / Paestum: zona arqueológica / Nápoles: capela de 
San Severo. ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso 
os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT” 
€ 36,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Transfer do hotel em Nápoles - Aeroporto de Nápoles, porto de Nápoles 
ou estação ferroviária de Nápoles (válido apenas em conexão com o circuito 
Encantos do Norte e do Sul Milão - Nápoles – TRANSFER EM GRUPO) 
  
“VERDERELAX”  
€ 149,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui: Transfer hotel Nápoles - estação ferroviária de Nápoles (válida somente 
em conexão com o circuito Encantos do Norte e do Sul Milão - Nápoles - 
TRANSFER EM GRUPO) 
- bilhete de trem ALTAVELOCIDADE ITALIANA de Nápoles para Roma na 2ª 
classe ou Smart class 
- Transfer da estação ferroviária de Roma - Aeroporto de Roma ou hotel de 
Roma (válido apenas em conexão com o circuito Encantos do Norte e do Sul 
Milão - Nápoles – TRANSFER EM GRUPO) 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO CAPRI ESTÁ CONDICIONADA À METEOROLOGIA E 
CONDIÇÕES DO MAR 

Temporada Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

ALTA € 3.372,00 € 990,00 SEM REDUÇÃO terceira pessoa adulta

BAIXA € 3.032,00 € 867,00 SEM REDUÇÃO terceira pessoa adulta

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA

O VALOR INCLUI 

ENCANTOS DO NORTE: 
- Traslado de grupo de chegada (aeroporto / estação de Milão) para o hotel em 
Milão 
- Acomodação em hotéis centrais de 3 estrelas superiores / 4 estrelas ocupando 
apartamentos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até o café 
da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte do estacionamento central de Veneza até o ponto mais próximo ao 
seu hotel e vice-versa 
- Viagem de barco de meio dia para Murano e Burano 
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita de trem a partr de La Spezia. 
Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada arbitrariamente 
Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das condições climátcas ou do 
fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única cidade de 
Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus varia 
dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com 
motorista / guia que fala espanhol / inglês 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, 
exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado 
com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em Milão, 
Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza e Florença 
- Iva Italiano 
ENCANTOS DO SUL: 
- Traslado do hotel em Roma para o ponto de encontro em Roma com o restante 
dos partcipantes 
- Hospedagem com café da manhã buffet em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
apartamentos duplos com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 4 jantares no hotel de acordo com o programa  
- 1 jantar de despedida em restaurante local, de acordo com o programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Entrada para as Grutas de Pertosa (com passeio de barco) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração, de acordo com o número de 
partcipantes 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser feita com um 
motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, 
exceto o últmo dia. ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a viagem pode ser 
feita sem guia. 
- Visitas panorâmicas com guia de acompanhamento, exceto em Pompéia, 
Nápoles, Paestum e Grutas de Pertosa 
- Guias locais em Pompéia (máx. 02 horas), Nápoles (máx. 04 horas), Paestum 
(máx. 02 horas) e Grutas de Pertosa (máx. 02 horas) 
- Excursão a Capri com balsa pública para ida e volta de Capri. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a Capri por razões 
meteorológicas, nenhum reembolso será feito 
- Iva Italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Pensão completa 
- Bilhetes para os monumentos 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 

SAIDAS: 
2023 MARZO…………22 
2023 ABRIL………..…. 05….26 
2023 MAYO……..…… 10....31 
2023 JUNIO.……….… 07....21 
2023 AGOSTO…….... 16...30 
2023 SEPTIEMBRE…13....20...27 
2023 OCTUBRE……. 04 

SAIDAS TEMPORADA BAIXA: 
2023 OUTUBRO...........28 
2023 NOVEMBRO........11 
2023 DEZEMBRO.........02 
2023 JANEIRO.............13 
2023 FEVEREIRO….....10 
2023 MARÇO...............16 

ENCANTOS DEL NORTE & DEL SUR DE ITALIA  
VERÃO 2023 (COD. MI-ERMC) INVIERNO 2023-2024 (COD. MI-IRMC) 
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MARAVILHAS DE MALTA COM EXCURSÕES REGULARES 
VERÃO 2023 (COD. MA-EMA1) SAIDA TODOS OS SÁBADOS DE 04.03.2023  ATÉ 11.11.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

Dia 1 Sábado: Malta 
Chegada ao aeroporto de Malta Luqa. Traslado ao 
hotel. Hospedagem 
  
Dia 2 Domingo: Marsaxlokk e Gruta Azul 
Café da manhã no hotel. A idílica vila piscatória de 
Marsaxlokk, com seus luzzus coloridos(barco tpico)e 
caráter único, se torna o local perfeito e inigualável 
para o mercado �pico. Este é o lugar ideal para passar 
a manhã de domingo, onde você pode se misturar 
com a população local enquanto caminha pelo 
mercado. A partr daqui, contnuamos para Wied iz-
Zurrieq, onde você pode fazer um passeio de barco 
pela Gruta Azul, conhecida por suas águas cristalinas. 
Em seguida, nosso guia o levará a explorar uma das 
pequenas e remotas aldeias de Malta, da praça 
principal à igreja paroquial, percorreremos o labirinto 
de becos que têm muitas histórias para contar. (O 
preço do passeio de barco não está incluído e está 
sujeito às condições climátcas). Hospedagem no 
hotel. 
  
Dia 3 Segunda-feira: La Valle�a 
Café da manhã no hotel e Nossa excursão começa 
andando pelas ruas vibrantes de Valle{a, que lhe 
permitrá descobrir o charme e a beleza desta cidade 
fortficada construída pelos Cavaleiros de San Juan 
em 1566. A Ordem dos Cavaleiros reinou nas ilhas 
por 268 anos deixando um legado cultural único, do 
qual Valle{a é o principal exemplo. 
Primeiro, visitamos os Jardins de Barracca Superior, 
de onde admiramos a vista panorâmica do Grand 
Port. Contnuamos em direção à catedral de San Juan 
e ao Oratório que contém as pinturas de Caravaggio. 
Esta catedral possui os pisos de mármore mais 
excepcionais que existem no mundo. 
Descendo a rua da República, passamos em frente ao 
Palácio dos Grandes Mestres e à recentemente 
restaurada praça San Jorge, antes de concluir com o 
mostra audiovisual da Experiência de Malta, na qual 
conheceremos um pouco mais da história de Malta ao 
longo dos séculos e que podemos reviver aqui! 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 4 Terça-feira: Medina 
Café da manhã no hotel. A excursão de hoje nos leva 
à parte central de Malta, dominada pela fortaleza 
medieval de Medina, a antga capital de Malta. Suas 
ruas estreitas que datam dos tempos medievais nos 
levam aos bastões imponentes que oferecem vistas 
magníficas da ilha. Caminhando pelas ruas, 
descobrimos diferentes estlos arquitetônicos em seus 
edi�cios, como o semiconormando e o barroco, todos 
de grande importância. O tempo não passa na 
"Cidade Silenciosa", que é como um paraíso para os 
produtores de cinema. Deixando Medina pelo Portão 
Grego, paramos para visitar as catacumbas cristãs em 
Rabat, antes de seguir em direção às falésias de 
Dingli. Após o almoço, visitaremos o San Antonio 
Gardens, localizado perto do Palácio Presidencial, que 
podemos admirar do lado de fora. Teremos a 
oportunidade de visitar o centro de artesanato de Ta 
Qali e concluir, vamos surpreendê-lo com a igreja de 
Mosta, com uma das maiores cúpulas da Europa. 
Hospedagem no hotel. 
  

Dia 5 Quarta-feira: As Três Cidades e Cruzeiro pelo 
Porto 
Café da manhã no hotel. De manhã, descubra a área 
do Grand Harbour, em frente a Valle{a, conhecida 
como as três cidades: Vi{oriosa, Cospicua e Senglea. 
Aqui os Cavaleiros de San Juan se estabeleceram em 
1530. Passando em frente a Cospicua, chegamos a 
Vi{oriosa para passear por suas ruas estreitas à 
sombra de seus edi�cios históricos, incluindo os 
primeiros albergues das diferentes línguas em que a 
Ordem de Senhores Da marina de Vi{oriosa, 
tomaremos uma dgahjsa, 
Barco maltês �pico para fazer um mini-cruzeiro 
pelas enseadas coloridas do Grand Harbour. Dos 
Jardins de Senglea, localizados na ponta da península, 
podemos apreciar uma vista de 360 graus do Grande 
Porto, incluindo o impressionante Forte Sant Angelo, 
de onde o Grão-Mestre La Valle{e liderou a defesa 
das ilhas durante o Grande Cerco em 1565 . 
À tarde, faremos um cruzeiro onde você poderá 
descobrir a beleza dos dois portos de Valle{a: 
Marsamxe{ e Grand Port. Estes desempenharam um 
papel vital na história de Malta. Vista do mar, a 
grandeza de Valle{a é apreciada por dar a fotógrafos 
e fãs a oportunidade de fazer fotos originais. Após o 
cruzeiro, teremos tempo para passear na principal 
área comercial de Sliema, onde você também pode 
relaxar em uma de suas muitas cafeterias. O retorno 
será às 18:00 de Sliema. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 6 Quinta-feira: Malta 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Malta Luqa. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS ORGANIZACIONAIS, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO 
PRÉVIO. DE QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." 
GARANTE TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES 
MENCIONADAS NO ITINERÁRIO. 
  
EXCURSÕES QUE INCLUEM UM TRANSPORTE 
MARÍTIMO ESTÃO SUJEITAS A CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 

HOTEIS OU SIMILARES 

EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
MALTA : Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip 
Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard) 

EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 

MALTA : Hotel Corinthia Palace***** o similar 
(ocupando apartamentos Standard) 
EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

6 DIAS 
5 NOITES
MALTA-MALTA 
SÁBADO-QUINTA-FEIRA

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 846,00 € 560,00 SEM REDUÇÃO 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 5 noites com café da manhã em hotel da categoria 
escolhida em Malta 
- traslado do aeroporto de Malta Luqa para o hotel e 
vice-versa 
- Visitas com guia multlíngue às seguintes cidades / 
monumentos: 
  a) Aldeia de Marsakloxx e Gruta Azul - meio dia 
      Atenção: o barco para o passeio não está incluído e 
depende das condições climátcas - a ser pago no local 
  b) La Valle{a e Show Audiovisual da Experiência em 
Malta - meio dia 
  c) Medina, Rabat e Dingli - dia inteiro. Inclui almoço 
leve - sem bebidas 
  d) As três cidades (Vi{oriosa-Cospicua e Senglea) 
meio dia 
  e) Cruzeiro de meio dia no Grand Harbour - barco 
incluído 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Voo de chegada e partda de / para Malta 
- imposto municipal nos hotéis = city tax  
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais 
- Serviço de portaria 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços 
incluem" 

EM HOTEIS 4 ESTRELAS 

Suplementos temporadas  
25.03.23-16.06.23(incluida) + 
10.09.23-28.10.23(incluida) = + € 264,00 por persona 
17.06.23-09.09.23(incluida)  = + € 402,00 por persona 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.060,00 € 680,00 SEM REDUÇÃO 

EM HOTEIS 5 ESTRELAS 

Suplementos temporadas 
25.03.23-16.06.23(incluida) + 
10.09.23-28.10.23(incluida) = + € 275,00 por persona 
17.06.23-09.09.23(incluida)  = + € 360,00 por persona 



MALTA AO COMPLETO COM EXCURSÕES REGULARES 
VERÃO 2023 (COD. MA-EMA2) SAIDA TODOS OS SÁBADOS DE 04.03.2023  ATÉ 11.11.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

Dia 1 Sábado: Malta 
Chegada ao aeroporto de Malta Luqa. Traslado ao 
hotel. Alojamento 
  
Dia 2 Domingo: Marsaxlokk e Gruta Azul 
Café da manhã no hotel. A idílica vila piscatória de 
Marsaxlokk, com seus luzzus coloridos(barco tpico) e 
caráter único, torna o local perfeito e inigualável para 
o mercado �pico. Este é o lugar ideal para passar a 
manhã de domingo, onde você pode se misturar com 
a população local enquanto caminha pelo mercado. A 
partr daqui, contnuamos para Wied iz-Zurrieq, onde 
você pode fazer um passeio de barco pela Gruta Azul, 
conhecida por suas águas cristalinas. 
Em seguida, nosso guia o levará a explorar uma das 
pequenas e remotas aldeias de Malta, da praça 
principal à igreja paroquial, percorreremos o labirinto 
de becos que têm muitas histórias para contar. (O 
preço do passeio de barco não está incluído e está 
sujeito às condições climátcas). Hospedagem no 
hotel. 
  
Dia 3 Segunda-feira: La Valle�a 
Café da manhã no hotel e Nossa excursão começa 
andando pelas ruas vibrantes de Valle{a, que lhe 
permitrá descobrir o charme e a beleza desta cidade 
fortficada construída pelos Cavaleiros de San Juan 
em 1566. A Ordem dos Cavaleiros reinou nas ilhas 
por 268 anos deixando um legado cultural único, do 
qual Valle{a é o principal exemplo. 
Primeiro, visitamos os Jardins de Barracca Superior, 
de onde admiramos a vista panorâmica do Grand 
Port. Contnuamos em direção à catedral de San Juan 
e ao Oratório que contém as pinturas de Caravaggio. 
Esta catedral possui os pisos de mármore mais 
excepcionais que existem no mundo. 
Descendo a rua da República, passamos em frente ao 
Palácio dos Grandes Mestres e à recentemente 
restaurada praça San Jorge, antes de concluir com o 
mostra audiovisual da Experiência de Malta, na qual 
conheceremos um pouco mais da história de Malta ao 
longo dos séculos e que podemos reviver aqui! 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 4 Terça-feira: Medina 
Café da manhã no hotel. A excursão de hoje nos leva 
à parte central de Malta, dominada pela fortaleza 
medieval de Medina, a antga capital de Malta. Suas 
ruas estreitas que datam dos tempos medievais nos 
levam aos bastões imponentes que oferecem vistas 
magníficas da ilha. Caminhando por suas ruas, 
descobrimos diferentes estlos arquitetônicos em seus 
edi�cios, como o siculonormando e o barroco, todos 
de grande importância. O tempo não passa na 
"Cidade Silenciosa", que é como um paraíso para os 
produtores de cinema. Deixando Medina pelo Portão 
Grego, paramos para visitar as catacumbas cristãs em 
Rabat, antes de seguir em direção às falésias de 
Dingli. Após o almoço, visitaremos o San Antonio 
Gardens, localizado perto do Palácio Presidencial, que 
podemos admirar do lado de fora. Teremos a 
oportunidade de visitar o centro de artesanato de Ta 
Qali e concluir, vamos surpreendê-lo com a igreja de 
Mosta, com uma das maiores cúpulas da Europa. 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 5 Quarta-feira: As Três Cidades e Cruzeiro pelo 
Porto 
Café da manhã no hotel. De manhã, descubra a área 
do Grand Harbour, em frente a Valle{a, conhecida 
como as três cidades: Vi{oriosa, Cospicua e Senglea. 
Aqui os Cavaleiros de San Juan se estabeleceram em 
1530. Passando em frente a Cospicua, chegamos a 
Vi{oriosa para passear por suas ruas estreitas à 
sombra de seus edi�cios históricos, incluindo os 
primeiros albergues das diferentes línguas em que a 

Ordem de Senhores Da marina de Vi{oriosa, 
tomaremos uma dgahjsa, 
Barco maltês �pico para fazer um mini-cruzeiro pelas 
enseadas coloridas do Grand Harbour. Dos Jardins de 
Senglea, localizados na ponta da península, podemos 
apreciar uma vista de 360 graus do Grande Porto, 
incluindo o impressionante Forte Sant Angelo, de 
onde o Grão-Mestre La Valle{e liderou a defesa das 
ilhas durante o Grande Cerco em 1565 . 
À tarde, faremos um cruzeiro onde você poderá 
descobrir a beleza dos dois portos de Valle{a: 
Marsamxe{ e Grand Port. Estes desempenharam 
um papel vital na história de Malta. Vista do mar, a 
grandeza de Valle{a é apreciada por dar a fotógrafos 
e fãs a oportunidade de fazer fotos originais. Após o 
cruzeiro, teremos tempo para passear na principal 
área comercial de Sliema, onde você também pode 
relaxar em uma de suas muitas cafeterias. O retorno 
será às 18:00 de Sliema. Hospedagem no hotel.  
  
Dia 6 Quinta-feira: Gozo 
Café da manhã no hotel. Após uma curta viagem de 
20 minutos, atracamos no porto de Mgarr, o que 
imediatamente dá aquele toque único a Gozo. Seu 
guia o levará pelos templos megalítcos de Ggantja, 
os edi�cios mais antgos do mundo. Dizem que são 
mais antgas que as pirâmides do Egito. Em seguida, 
você visita a Cidadela em Victoria. Gozo é conhecido 
por seus artesanatos, especialmente por suas rendas 
e bobinas. Aqueles que visitam esta ilha ainda estão 
impressionados com a vegetação do seu campo, sua 
serenidade e a grande diferença que existe com a 
maior ilha, Malta. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 7 Sexta-feira: Templo Hagar Qim, Limestone 
Heritage 
Café da manhã no hotel. A excursão começa com uma 
visita a uma das pedreiras mais antgas de Malta, que 
foi transformada em atração para turistas e 
residentes, contando vividamente uma das principais 
indústrias da ilha: o uso de calcário para construção 
civil Um comércio que remonta milhares de anos no 
passado. A magia da antguidade de Malta pode ser 
conhecida em Hagar Qim, o principal local pré-
histórico desta ilha, com vistas inigualáveis da vasta 
extensão do Mar Mediterrâneo e da ilhota de Filfla. 
Resto do dia livre. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 8 Sábado: Malta 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Malta Luqa. Fim dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS ORGANIZACIONAIS, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO 
PRÉVIO. DE QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." 
GARANTE TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES 
MENCIONADAS NO ITINERÁRIO. 
  
EXCURSÕES QUE INCLUEM UM TRANSPORTE 
MARÍTIMO ESTÃO SUJEITAS A CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 

HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
MALTA : Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** 
o similar (ocupando habs Standard) 

EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 
MALTA : Hotel Corinthia Palace***** o similar (ocupando 
apartamentos Standard) 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

8 DIAS 7 NOITES 
MALTA-MALTA  
SABADO  SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.216,00 € 790,00 SEM REDUÇÃO 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 7 noites com café de manhã em hotel da categoria 
escolhida em Malta 
- traslado do aeroporto de Malta Luqa para o hotel 
e vice-versa 
- Visitas com guia multlíngue às seguintes 
cidades / monumentos: 
  a) Aldeia de Marsakloxx e Gruta Azul - meio dia 
      Atenção: o barco para o passeio não está 
incluído e depende das condições climátcas 
  b) La Valle{a e Show Audiovisual da Experiência 
em Malta - meio dia 
  c) Medina, Rabat e Dingli - dia inteiro. Inclui 
almoço leve - sem bebidas 
  d) As três cidades (Vi{oriosa-Cospicua e Senglea) 
meio dia 
  e) Cruzeiro de meio dia no Grand Harbour - barco 
incluído 
  f) Gozo - dia inteiro - almoço leve incluído (sem 
bebidas) 
  g) Templo de Hagar Qin, Limestone Heritage - 
meio dia 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Voo de chegada e partda de / para Malta 
- imposto municipal nos hotéis 
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas, exceto as 
indicadas como incluídas 
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais 
- Serviço de portaria 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços 
incluem" 

EXCURSÕES: ATENÇÃO AS EXCURSÕES SÃO 
EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJARÃO COM 
OUTROS PARTICIPANTES 

EM HOTEIS 4 ESTRELAS 

Suplementos temporadas 
25.03.23-16.06.23(incluida) + 
10.09.23-28.10.23(incluida) = + € 370,00 por persona 
17.06.23-09.09.23(incluida) = + € 565,00 por persona 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.572,00 € 867,00 SEM REDUÇÃO 

 EM HOTEIS 5 ESTRELAS 

Suplementos temporadas 
25.03.23-16.06.23(incluida) + 
10.09.23-28.10.23(incluida) = + € 280,00 por persona 
17.06.23-09.09.23(incluida = + € 380,00 por persona 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

SMALL 
GROUPS 
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ENCANTOS DO NORTE SM 
VERÃO 2023 (COD. MI-SMNA) 

Dia 1 Sábado: Milão 
Chegada ao aeroporto de Milão. Transfer em 
grupo (com outros partcipantes) para o hotel em 
Milão. Encontro com o restante dos partcipantes. 
Jantar e acomodação. 

Dia 2 Domingo: Milão 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
um passeio panorâmico de meio dia a pé da capital 
econômica da Itália: a visita nos levará à Piazza dei 
Mercant, onde admiraremos o coração medieval 
da cidade. O Teatro de la Scala, construído em 
1776 e localizado na Piazza della Scala, não é 
apenas um monumento, mas um verdadeiro 
templo da música. Também entraremos na 
majestosa Galleria Vi{orio Emanuele II, um 
tesouro de engenharia do século XIX, em vez de 
um prédio, é um verdadeiro símbolo da excelência 
italiana. E, por últmo mas não menos importante, 
chegaremos à Catedral, a terceira maior catedral 
da Europa. Almoço livre. Tarde livre para descobrir 
a cidade por conta própria ou fazer compras (uma 
das principais atrações da cidade de Milão). Jantar 
e acomodação. 

Dia 3 Segunda-feira: Milão - Sirmione (Lago de 
Garda) - Verona - Veneza 
Café da manhã no hotel. Partda para o lago de 
Garda e, em partcular, para Sirmione: uma cidade 
antga cheia de ruas empedradas e monumentos 
históricos. Tempo livre para visitar a cidade ou a 
bela vila romana e / ou as cavernas de Catulo 
(Gro{e di Catullo). Se o tempo permitr, você 
também pode optar por desfrutar do castelo 
Scaligero, um exemplo raro de fortficação 
medieval em um lago. Contnuaremos a Verona, 
onde faremos um passeio panorâmico a pé pela 
cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser 
a cidade natal de Romeu e Julieta. Partda para 
Veneza. Jantar e acomodação. 

Dia 4 Terça-feira: Veneza - Murano - Burano - 
Veneza 
Café da manhã no hotel. Hoje, primeiro 
desfrutaremos de um passeio a pé pela 
Serenissima: uma das cidades mais bonitas do 
mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. O 
centro histórico de Veneza está localizado no meio 
de uma lagoa, com um total de 118 pequenas ilhas 
separadas por canais e conectadas por pontes de 
pedestres. Caminharemos por belos monumentos 
(visitas externas), como o Palazzo Ducale, a 
famosa Ponte dos Suspiros ou a Basílica de São 
Marcos (visita externa), descobrindo a beleza de 
Veneza. Almoço livre. À tarde, faremos uma 
excursão às ilhas da lagoa: Murano, Burano e 
Torcello. Podemos admirar do barco a Igreja de 
San Giorgio Maggiore, uma igreja beneditna do 
século XVI projetada por Andrea Palladio e 
construída entre 1566 e 1610, os jardins públicos, 
a ponta de Santa Elena e o Lido (a famosa praia). 
Va m o s c h e g a r e m M u r a n o , c o n h e c i d o 
mundialmente por sua indústria de fabricação de 

vidro. A segunda parada é na pitoresca ilha de 
Burano, famosa por suas casas de pescadores 
pintadas com cores vivas. Em resumo, chegaremos 
à ilha escassamente povoada de Torcello, o 
primeiro centro da civilização em Laguna. A 
catedral de "Santa María Assunta", com seus 
magníficos mosaicos, e a igreja de "Santa Fosca" 
permanecem o testemunho de sua antga glória. 
Volto para o hotel. Jantar e acomodação. 

Dia 5 Quarta-feira: Veneza - Florença 
Café da manhã no hotel. Partda para Florença. 
Almoço livre. Uma vez na cidade, desfrutaremos 
de um passeio a pé de meio dia: o passeio a pé 
começa na Piazza San Firenze; casa do Bargello e 
do Fiorentno Tribune, um tempo da igreja e hoje a 
sede do Tribunal de Florença. Contnuaremos na 
Igreja de Santa Croce, lar de muitas obras-primas e 
local de sepultamento de alguns dos personagens 
importantes da Itália. Em seguida, acessaremos a 
Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença 
desde os tempos antgos. É famosa pela Fonte de 
Netuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli 
Uffizi, além da famosa Ponte Vecchio. Jantar e 
acomodação em Florença. 

Dia 6 Quinta-feira: Florença - Cinque Terre - Pisa - 
Florença 
Café da manhã no hotel. Hoje, desfrutaremos de 
uma excursão maravilhosa a uma das áreas mais 
famosas da Itália: o Cinque Terre. (Se as condições 
climátcas permitrem, partda para Portovenere. 
Em caso de más condições climátcas, pararemos 
em La Spezia e visitaremos Cinque Terre em trem): 
em Portovenere embarcaremos em uma balsa 
regular que nos levará a Monterosso, o maior 
cidade entre todas as cidades de Cinque Terre. Seu 
guia o acompanhará com excelentes vistas sobre 
as vinhas dos terraços e os velhos olivais. Depois, 
partda para a encantadora cidade de Vernazza, 
caracterizada por suas ruas estreitas e sua 
pequena praça com vista para o mar. Retorno a 
Portovenere (ou La Spezia, se a rota foi feita de 
trem) e depois a Florença, mas primeiro faremos 
uma parada em Pisa para admirar (visitas externas) 
a famosa Torre Pendente. Chegada a Florença 
Jantar e acomodação. 
No caso em que as condições atmosféricas e do 
mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) 
não permitrem o embarque, a visita será feita em 
trem. Dependendo do tempo disponível, das 
condições meteorológicas ou tur ístcas , 
Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque 
Terre: Vernazza ou Monterosso 

Dia 7 Sexta-feira: Florença - Siena - San 
Gimignano - Florença 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, 
incluindo (visitas externas): a catedral, admirando 
seu mármore exclusivo, a Piazza del Campo, o 
local onde o famoso Palio di Siena acontece, 
corridas de cavalos duas vezes por ano. Depois, 

teremos tempo livre para contnuar explorando a 
cidade de Siena de forma independente ou para o 
almoço. À tarde, partda para a cidade murada de 
San Gimignano. Vamos explorar e admirar 
impressionantes monumentos românicos e 
gótcos. Volto para Florença. Jantar e acomodação. 

Dia 8 Sábado: Florença - Chiana - Assis - Roma 
Café da manhã buffet no hotel. Partda para a 
famosa área de Chiant, onde além de admirar a 
famosa paisagem toscana, podemos fazer uma 
d e g u s t a ç ã o d e v i n h o s ( n ã o i n c l u í d a ) . 
Contnuaremos em Assis: famoso local de 
peregrinação. Caminharemos pelo labirinto de 
suas ruas medievais e visitaremos a Basílica de 
Santa Clara e São Francisco para ver uma das 
maiores coleções de arte da Itália. Partda para 
Roma. Jantar e acomodação. 
Dia 9 Domingo: Roma  
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto 
de Roma por conta própria. Fim dos nossos 
serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS EM HOTEL OU EM RESTAURANTE 
LOCAL SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

9 DIAS 8 NOITES 
MILÃO-ROMA  
SABADO DOMINGO 
O CIRCUITO É REALIZADO COM NO 
MÍNIMO 4 PESSOAS E NO MÁXIMO 16 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 5.610,00 € 550,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Traslado em grupo de chegada (aeroporto / estação de Milão) para o hotel em 
Milão 
- Acomodação em hotéis centrais de 4 estrelas (PRIMEIRA CATEGORIA) 
 ocupando quartos standard com banheiro privatvo ou chuveiro. 
- Meia pensão com café da manhã buffet desde o jantar no primeiro dia até o 
café da manhã no últmo dia 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não alcoólica 
+ ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transporte do estacionamento central de Veneza até o ponto mais próximo ao 
seu hotel e vice-versa 
- Viagem em barco de meio dia para Murano, Burano e Torcello 
- Ferry de Portovenere a Monterosso e Vernazza (se o tempo e o mar o 
permitrem. Caso contrário, a excursão será feita em trem a partr de La Spezia. 
Atenção: a escolha entre a balsa e / ou o trem será tomada arbitrariamente 
Verdesicilia) Dependendo do tempo disponível, das condições climátcas ou do 
fluxo turístco do momento, Verdesicilia garante a visita a uma única cidade de 
Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a capacidade do ônibus varia 
dependendo do número de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o passeio pode ser feito com guia de 
motorista / multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol (multlíngue) durante todo o passeio, 
exceto o 1º e o últmo dia. Com menos de 7 partcipantes, o passeio é realizado 
com motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o passeio EXCETO em Milão, 
Veneza e Florença 
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis. 
- Guia local para visitas a Milão, Veneza e Florença 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transferência de partda 
- City tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Ingressos para os monumentos. 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA  
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 
 DE CATEGORIA PRIMEIRA  

MILÁN :  
Grand Hotel Adi Doria **** / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** / UNA 
hotels Mediterraneo**** 
  
VENECIA :  
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel 
Contnental**** EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL HOTEL PODRIA SER 
EN MESTRE  
  
FLORENCIA :  
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH 
HOTEIS **** / Hotel Grifone**** / UNA hotels Vi{oria**** 
  
ROMA :  
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel 
Imperiale**** 

  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. 
A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 

2023 MARÇO..............25 
2023 ABRIL……..……15...22 
2023 MAIO………..…..06...20 
2023 JUNHO.……...…03...10 
2023 JULHO..………...08 
2023 AGOSTO….…....19 
2023 SETEMBRO……02....16 
2023 OUTUBRO.…….07....14 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL” 
€ 65,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: Milão: Teatro La 
Scala / Milão: Entrada e fones de ouvido do Duomo / Florença: Basílica de 
Santa Croce e fones de ouvido / Siena: Catedral / Assis: Basílica de São 
Francisco ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. 
Caso os ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
“VERDEOUT”: 
€ 44,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma (válido somente em 
conexão com o circuito Encantos do Norte Milão-Roma - TRANSFER DE 
GRUPO) 

ENCANTOS DO NORTE SM 
VERÃO 2023 (COD. MI-SMNA) 



MARAVILHAS DA TOSCANA SM 
VERÃO 2023 (COD. FI-SMIB)  

Dia 1: Florença 
Chegada ao aeroporto de Florença. Traslado ao hotel. 
Hospedagem 
  
Dia 2: Florença 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, encontro o 
resto dos partcipantes (transfer para o ponto de 
partda da excursão por conta própria. O passeio 
começa com a descoberta da cidade de um dos 
lugares panorâmicos mais bonitos e romântcos do 
mundo: PIAZZALE MICHELANGELO, de onde 
podemos ver toda a cidade velha e as colinas 
circundantes. Contnuamos pelo coração de Florença 
até a GALERIA DA ACADEMIA, onde podemos 
admirar o David original de Michelangelo, os 
inacabados Prigioni, San Ma{eo, Pietà di Palestrina e 
outras obras-primas. Nosso passeio contnua pelas 
ruas de Florença, chegando ao DUOMO, onde 
aprendemos os segredos do Campanario do Gio{o, 
descobrimos a beleza do Batstério com as portas 
douradas, entre as quais o famoso Paradise Gate e, 
finalmente, a charmosoa Catedral 
  
Dia 3: Florença - Pisa - Siena 
Café da manhã no hotel. De manhã, partciparemos 
de outra excursão com outros partcipantes para 
descobrir a cidade de Pisa. Entre nossas excursões, 
você não pode perder a visita a uma das cidades mais 
famosas e estudadas do mundo, o PISA. Nosso 
passeio começa com um passeio pelas antgas 
muralhas medievais que nos levam à Puerta de Santa 
Maria, onde podemos admirar a espetacular Piazza 
dei Miracoli com suas maravilhas arquitetônicas e 
onde o guia nos acompanha para visitar a majestosa 
Catedral, Obra-prima da arte românica. Regresso a 
Florença. À tarde, traslado ao hotel em Siena. Resto 
do dia livre. Hospedagem 
  
Dia 4: Siena - San Gimignano - Volterra - Siena 
Café da manhã Manhã dedicada à visita da cidade. 
Cercada pelas florestas de Chiant, por um lado, das 
colinas, por outro, a cidade parece alongar-se sobre 
uma colina baixa, em uma posição central em relação 
às terras que sempre foram seu domínio. A famosa 
cidade de Palio e contradas fascina com as milhares 
de cores de suas bandeiras, suas ruas sinuosas, a 
perfeição de seus monumentos gótcos, a fama de 
seus ilustres filhos e o sabor dos produtos que podem 
ser testados aqui. . Partda para San Gimignano, a 
"cidade das Torres", onde você visitará o portão de 
San Giovanni, a Praça da Cisterna, o Palácio Popolo, o 
Museu Cívico e San Agostno. Almoço livre 
Contnuação para Volterra. Localizada no ponto mais 
alto de uma colina alta, a cidade com sua silhueta 
austera e medieval é famosa pelo artesanato em 
alabastro. City tour com a Plaza e o Palácio Priori, 
Duomo, Batstério, Pinacoteca e Museu Cívico. Volte 
para Siena. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 5: Siena - Chiana - Lucca - Siena 
Café da manhã. Pela manhã, partda pela Strada del 
Chiant -Ruta del Chiant-, o vinho mais famoso da 
Itália. Ao longo do caminho, você pode ver as colinas 
encantadoras, as aldeias pitorescas com suas antgas 
torres, as fazendas e, naturalmente, as vinhas. Visita 
de Castellina in Chiant, o antgo município e suas 
muralhas. Próxima visita a Greve in Chiant, com sua 
praça assimétrica com varandas e terraços. Almoço 
livre. Partda para Lucca, uma cidade cercada por uma 
faixa de paredes que foi preservada inteira. Visita da 
Praça Napoleona, Palácio da Província, Duomo, Praça 
San Martno e Praça Anfiteatro. Depois, regresso a 
Siena. 

  
Dia 6: Siena - Montepulciano - Pienza - Montalcino - 
Roma 
Café da manhã Partda para Montepulciano. A cidade, 
uma pérola ar�stca de 1500, está localizada a 750 
metros do nível do mar, no topo de uma colina perto 
do Val de Chiana, em um território já habitado nos 
tempos etrusco e romano. É devido à sua fama, 
especialmente pela produção do vinho "Nobile", vinho 
tnto de alta qualidade. Contnuação para Pienza. 
Esta cidade, no topo de uma colina com vista para o 
vale de Orcia, é uma etapa essencial para suas 
belezas ar�stcas e boa culinária local. É visitada a 
famosa praça Renascentsta Pio II, onde aparecem a 
Catedral, o Palácio Piccolomini, o Palácio Comum, o 
Palácio Borgia e o maravilhoso passeio panorâmico 
pelas paredes, que de relance permitem ver todo o 
vale fechado em o fundo pelo monte Amiata. Partda 
para Montalcino; A grande fortaleza caracteriza a 
cidade, com vista sobre os três vales de Asso, d'Aria e 
Orcia. Visita, almoço livre e seguir, partda para Roma. 
Fim dos nossos serviços. 
  
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
FLORENÇA :   
Hotel Kra�**** / Hotel C-Hotels **** / UNA 
Hotels Vi{oria**** 
  
SIENA :  
Hotel Athena**** 
** 
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
2023 MARÇO…………25 
2023 ABRIL………...…18 
2023 MAIO……..…......09 
2023 JUNHO.……........13 
2023 JULHO..…….......04 
2023 AGOSTO….........01 
2023 OUTUBRO.….….03...17 

6 DIAS 5 NOITES 
FLORENÇA-ROMA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 4.345,00 € 700,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo (com outros partcipantes) do 
aeroporto / estação de trem de Florença para o 
hotel em Florença 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
apartamentos standard com banheiro privatvo ou 
chuveiro. 
- Hospedagem e café da manhã incluído 
- excursão  de meio dia (max 04 horas)  para a visita 
de Florença (incluindo a entrada da Galeria 
Accademia) 
- excursão  de meio dia (no máximo 04 horas) para 
a visita a Pisa (ATENÇÃO: entrada na Torre 
Pendente NÃO incluída) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração (a 
capacidade do ônibus varia dependendo do número 
de partcipantes) 
ATENÇÃO: Com menos de 7 partcipantes, o 
passeio pode ser feito com um motorista / guia 
multlíngue 
- Guia de acompanhamento em espanhol 
(multlíngue) a partr de 7 partcipantes. Com menos 
de 7 partcipantes, o passeio é realizado com 
motorista / guia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo 
o passeio EXCETO em Florença 
- Guia local para visitas a Florença 
- Iva  

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfer hotel Roma - aeroporto de Roma  
- Bebidas durante as refeições. 
- Bilhetes de entrada para os monumentos, exceto 
a entrada da Galeria Accademia 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os 
preços incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O CIRCUITO É REALIZADO COM NO 
MÍNIMO 4 PESSOAS E NO MÁXIMO 16 



ENCANTOS DO SUR SM  (COSTA AMALFITANA & NAPOLES) 
VERÃO 2023 (COD. RM-SMMA) 

Dia 1 Segunda-feira: Roma - Amalfi - Sorrento 
Transfer em grupo (com outros partcipantes) para 
o ponto de partda do passeio em um ponto 
específico em Roma. Partda para Amalfi. Visita da 
cidade. Contnuação para o renomado Sorrento 
pela estrada panorâmica que nos permitrá 
admirar de cima a famosa cidade de Positano. 
Chegada em Sorrento e visita a cidade com suas 
ruas �picas. Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 2 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partda para o porto de 
Sorrento para embarcar na balsa regular que nos 
levará à magnífica ilha de Capri, local de descanso 
dos imperadores romanos, que surpreende com 
sua paisagem de falésias e cavernas. A Marina 
Grande e os muitos pontos cênicos de onde você 
pode desfrutar de vistas espetaculares se 
destacam. Almoço. Retorno de Jet Foil a Sorrento. 
Jantar e pernoite no hotel. 
  
Dia 3 Quarta-feira: Sorrento - Pompéia - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pompéia, 
onde visitaremos as escavações desta famosa 
cidade que foi completamente enterrada por uma 
erupção do Vesúvio em 79 dC. Contnue até 
Salerno, a segunda cidade mais importante da 
Campânia e visite onde podemos apreciar lugares 
como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o 
Teatro Verdi ou a Catedral de San Ma{eo. Jantar e 
hodpedagem. 
  
Dia 4 Quinta-feira: Salerno - Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partda para Pertosa para 
visitar as famosas Grutas do Ángel de Pertosa, 
consideradas as mais importantes do sul da Itália: 
começaremos primeiro com um passeio de barco e 
depois um passeio onde podemos admirar as 
formações de estalacttes e estalagmites. 
Contnue até Paestum e visite o síto arqueológico 
com três dos templos dóricos do s. V a. C. Partda 
para Salerno. Jantar e acomodação 
  
Dia 5 sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Nápoles. Ao 
chegar, faremos um passeio panorâmico pela 
Capital do Reino das Duas Sicílias, começando 
pela colina Vómero, passando pela orla marítma, 
visitaremos o centro histórico da cidade com 
monumentos como o Teatro de São Carlos, o 
Palácio Real, o Novo Castelo, a Plaza del 
Plebiscito, etc. Visite também um piè com um guia 
local do centro histórico da cidade, onde 
visitaremos a Capela de San Severo, famosa por 
sua obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, 
saudaremos o sul da Itália com um jantar de 
despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles, 
pois esse prato, famoso em todo o mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Volto para o hotel. 
Hospedagem 
  
Dia 6 Sábado: Nápoles  
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços.  
  
POR MOTIVOS LOGISTICOS, O ITINERÁRIO PODE SER 
MODIFICADO OU REVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. DE 
QUALQUER FORMA, "VERDESICILIA T.O." GARANTE 
TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO 
ITINERÁRIO. 

OS JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM 
SER REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 
  
AT E N Ç ÃO : A E XC U R SÃO C A P R I E S TÁ 
CO N D I C I O N A DA À M E T EO RO LO G I A E 
CONDIÇÕES DO MAR 

HOTEIS OU SIMILARES 

SORRENTO            :  
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare 
Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 
Residenza**** / Hotel Panorama ****Para algunas 
salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas 
superior en Sorrento Para algunas salidas, el hotel 
podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, 
Sant’Agnello o Vico Equense 

SALERNO              :  
Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / 
Hotel Polo Nautco**** 

NÁPOLES         :  
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / 
Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo**** 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS  
  
“VERDEMONUMENTAL”  
€ 55,00 por pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Amalfi: claustro / Pompéia: ruínas / 
Paestum: síto arqueológico / Nápoles: Capela de 
San Severo ATENÇÃO: os dados referem-se ao 
preço válido em 01.09.22. Caso os ingressos 
subam, teremos que adaptar o preço do 
suplemento automatcamente. 
  
“VERDEOUT”  
€ 36,00 por pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- Traslado de partda do hotel Nápoles - 
aeroporto de Nápoles ou porto ou estação de 
trem de Nápoles (válido apenas em conexão com 
o circuito Encantos do Sul Roma- Nápoles - 
TRANSFER DE GRUPO) 
  
“VERDERELAX” 
€ 149,00 por pessoa  
PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO. 
Inclui:- Traslado hotel Nápoles - estação 
ferroviária de Nápoles (válido apenas em conexão 
com o circuito Encantos del Sur Roma - Nápoles - 
TRANSFER EM GRUPO) 
- Bilhete de trem alta velocidade de Nápoles para 
Roma na 2ª classe ou classe Smart 
- Traslado estação de trem de Roma - Aeroporto 
de Roma ou traslado hotel em Roma (válido 
apenas em conexão com o circuito Encantos del 
Sur Roma - Nápoles - TRANSFER DE GRUPO) 

SAIDAS: 
2023 ABRIL...................03...24 
2023 MAIO.....................08...22 
2023 JUNHO..................05...19 
2023 JULHO..................03 
2023 AGOSTO...............28 
2023 SETEMBRO…......11....18 
2023 OUTUBRO............02....23 

6 DIAS 5 NOITES 
ROMA-NAPOLES 
Da SEGUNDA-FEIRA a SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.420,00 € 335,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Transfer em grupo do hotel onde os clientes estão 
hospedados (a noite do hotel em Roma não está 
incluída) para o ponto de partda do passeio 
- Alojamento com café da manhã buffet em hotéis 
de 4 estrelas, ocupando apartamentos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 4 jantares no hotel de acordo com o programa  
- 1 jantar em um restaurante local, de acordo com o 
programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho 
ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
- Entrada para as Grutas de Pertosa (com passeio 
de barco) 
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração, 
de acordo com o número de partcipantes 
ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a 
viagem pode ser feita com um motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol 
(multlíngue) durante todo o passeio, exceto no 
últmo dia . ATENÇÃO: com menos de 7 
partcipantes, a viagem pode ser feita sem guia. 
- V i s i t a s p a n o r â m i c a s c o m g u i a d e 
acompanhamento, exceto em Pompéia, Nápoles, 
Paestum e Grutas de Pertosa. 
- Guias locais para a visita de Pompéia (no máximo 
02 horas), Nápoles (no máximo 04 horas), Paestum 
(no máximo 02 horas) e Grutas de Pertosa  
- Excursão a Capri com balsa pública para ida e 
volta de Capri. 
  Atenção: em caso de cancelamento da excursão a 
Capri por razões meteorológicas, nenhum 
reembolso será feito 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Transfer de partda 
- Pensão completa 
- Bilhetes para os monumentos 
- Visita à Gruta Azul em Capri 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O CIRCUITO É REALIZADO COM NO MÍNIMO 4 
PESSOAS E NO MÁXIMO 16 PESSOAS 

SAIDAS: 
2023 ABRIL.................03...24 
2023 MAIO..................08...22 
2023 JUNHO...............05...19 
2023 JULHO................03 
2023 AGOSTO............28 
2023 SETEMBRO…....11....18 
2023 OUTUBRO.........02....23 



MARAVILHAS DA APULIA SM 
VERÃO 2023 (COD. BA-SMBA) 

Dia 1 Quarta-feira: Bari 
Chegada ao aeroporto de Bari. Transfer em grupo 
(com outros partcipantes) para o hotel. Encontro com 
o restante dos partcipantes. Jantar e acomodação. 
  
Dia 2 Quinta-feira: Bari - Ostuni - Lecce 
Café da manhã e tempo livre pela manhã para a visita 
à cidade velha de Bari. Sairemos de Bari em direção a 
Ostuni e, no caminho, pararemos em uma Masseria 
(casa rural) para apreciar a comida �pica de Pugliese. 
Contnue até Ostuni, uma jóia da arquitetura mais 
conhecida como "a cidade branca" por suas paredes 
brancas e arquitetura �pica toda em branco. À tarde, 
contnue para Lecce. Hospedagem. 
  
Dia 3 Sexta-feira: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Visita da cidade chamada 
"Florença do Sul" e conhecida por sua famosa arte e 
arquitetura barroca, revelada entre o final do século 
XVI e a primeira metade do século XVII. Você pode 
admirar a rica e bela decoração da igreja de S. Oronzo, 
a Basílica da Santa Cruz e o Palácio Celestni. Na 
esquina de S. Oronzo, podemos admirar o anfiteatro 
romano do século II dC e a coluna de S. Oronzo, com 
29 metros de altura e uma estátua do santo no topo. 
Almoço em um restaurante local, onde podemos 
saborear alguns dos produtos �picos da região. À 
tarde, partda para Gallipoli, cidade maravilhosa, 
cercada por muros sobre o mar. Voltaremos à Lecce. 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 4 Sábado: Lecce - Alberobello - Polignano a Mare 
- Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Alberobello, 
cidade de Trulli, patrimônio da Unesco com suas casas 
�picas com telhados cônicos usados como casas ou 
para guardar utensílios de trabalho. Visite Alberobello 
e depois almoce em um restaurante local. À tarde, 
contnuação para Polignano a Mare, uma antga vila 
de pescadores. Suas casas brancas contrastam com o 
azul do Mar Adriátco e seus muitos penhascos e 
varandas fazem desta costa uma paisagem que vale a 
pena admirar. Contnue para Bari. Hospedagem no 
hotel. 
  
Dia 5 Domingo: Bari –Castel del Monte - Trani - 
Molfe�a - Bari 
Café da manhã no hotel. Partda para Castel del 
Monte para a visita à fortaleza, sem dúvida um dos 
edi�cios mais populares da época do imperador 
Frederico II. Construído por volta de 1240, Castel del 
Monte se torna a sede permanente do tribunal de 
Federico Hohenstaufen, soberano aos três anos de 
idade do Reino da Sicília. O monarca foi chamado de 
"Stupor Mundi" por sua vasta e completa cultura, e 
deixou em seu castelo a marca do mistério que 
cercava sua figura. 
Contnue para Trani para a visita da catedral sobre o 
mar. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
faremos uma parada no desconhecido, mas adorável 
Molfe{a, antes de retornar a Bari. Hospedagem no 
Hotel. 
  
Dia 6 Segunda: Bari - Matera - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partda para Matera 
conhecida internacionalmente por seu "Sassi". Os 
sassi são assentamentos originais da pré-história 
(trogloditas) e aparentemente os primeiros 
assentamentos na Itália. São casas escavadas dentro 
das característcas rochosas das regiões de Basilicata 
e Apúlia. Muitas dessas "casas" são na verdade 

apenas cavernas e as ruas em algumas partes passam 
pelos te lhados de outras casas . Uma das 
peculiaridades desta cidade antga é sua semelhança 
com as cidades antgas perto de Jerusalém. Foi 
capturado pelos olhos de diretores e estúdios de 
cinema. Matera também é patrimônio da Unesco. 
Tempo livre para um lanche e partda para Nápoles. 
Chegada ao hotel. Jantar e acomodação 
  
Dia 7 Terça-feira: Nápoles 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
  
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O AV I S O. E M Q U A LQ U E R C A S O, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS 
E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
REALIZADOS NO HOTEL, COMO EM UM 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTEIS OU SIMILARES  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

BARI :  
HOTEL ORIENTE**** / HOTEL GARDEN INN ****  
  
LECCE :  
GRAND HOTEL LECCE**** / HOTEL PRESIDENT **** / 
HOTEL DELLE PALME**** 
  
NÁPOLES :  
HOTEL NAPLES **** / HOTEL NH AMBASSADOR **** / 
HOTEL RENAISSANCE MEDITERRANEO**** / HOTEL 
PA L A Z Z O S A LG A R * * * * / H OT E L PA L A Z Z O 
CARACCIOLO**** 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A  LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA 
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS: 
2023 ABRIL................05 
2023 MAIO……..….....03.....24 
2023 JUNHO.…….......28 
2023 JULHO...............12 
2023 AGOSTO............23 
2023 SETEMBRO…….06....20 
2023 OUTUBRO……...04 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL” 
€ 70,00 por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui:- ingressos para os monumentos. Inclui 
ingressos para: Andria: Castel del Monte / Trani: 
Campanile / Matera: 2 Iglesias 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido 
em 01.09.22. Caso os ingressos subam, teremos 
que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 
  
VERDEOUT”  
€ 40,00 por pessoa - preços de venda ao público. 
Inclui:- Traslado de partda do hotel Nápoles - 
aeroporto de Nápoles ou porto ou estação 
ferroviária de Nápoles (válido somente em 
conexão com o circuito Maravillas de Puglia - 
TRANSFERÊNCIA DE GRUPOS) 

7 DIAS 6 NOITES 
BARI NAPOLES 
QUARTA-TERÇA-FEIRA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.330,00 € 440,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Transfer de chegada em grupo (aeroporto / 
estação ou porto de Bari) para o hotel Bari 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
apartamentos duplos com banheiro privatvo ou 
chuveiro. 
- Café da manhã diário. 
- 2 jantares no hotel ou em um restaurante 
- 4 almoços em restaurantes / masseria / casa rural 
de acordo com o itnerário 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho 
ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
- Transporte de carro, micro ônibus ou ônibus de 
luxo, dependendo do número de partcipantes. 
  ATENÇÃO: COM MENOS DE 7 PARTICIPANTES, 
A VIAGEM PODE SER REALIZADA COM 
CHOFER / GUIA HISPÂNICO. 
- Assistência em espanhol A PARTIR DE 7 
PARTICIPANTES durante todo o passeio 
(multlíngue) 
  Com menos de 7 partcipantes, o passeio 
acontece sem um guia de acompanhamento. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Ostuni, 
Alberobello, Trani, Molfe{a, Polignano a Mare, 
Gallipoli 
- Visitas livres em Bari e Castel del Monte 
- Guia local em espanhol para as visitas de Lecce e 
Matera 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Transfer de partda 
- City Tax = IMPOSTO DA CIDADE  
- Pensão completa 
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os 
preços incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O CIRCUITO É REALIZADO COM NO MÍNIMO 4 
PESSOAS E NO MÁXIMO 16 PESSOAS 



MARAVILHAS DE SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. PA-EMPA) O CIRCUITO É REALIZADO COM UM MÍNIMO DE 4 PESSOAS E UM MÁXIMO DE 16 PESSOAS 

Dia 1 Sábado: Palermo 
Chegada ao aeroporto de Palermo. Encontro com 
nosso guia e traslado ao hotel. Cocktail de boas 
vindas no hotel. Hospedagem 

Dia 2 Domingo: Palermo- Monreale- (opcional 
Cefalù) - Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite a Catedral e seu claustro. Mais 
tarde, você retornará à cidade de Palermo para visitar 
seus principais monumentos, como a Capela Palatna, 
a Catedral de Palermo. Além disso, faremos um 
passeio panorâmico pela cidade. Degustação de 
sorvete em um bar na cidade de Palermo. Almoço 
livre. Tarde livre ou possibilidade de partcipar de uma 
excursão opcional ao CEFALU ', para visitar a Catedral 
e a lavanderia romana. Caminhe pelas ruas da cidade 
e volte para Palermo. Hospedagem no hotel em 
Palermo. 

Dia 3 Segunda-feira: Palermo - Agrigento - Ragusa 
Café da manhã no hotel e saída para Agrigento: "A 
mais bela cidade dos mortais", onde ainda hoje é 
possível admirar dez templos dóricos que se erguem 
no vale. Visita gratuita ao famoso e exclusivo "Vale 
dos Templos" Almoço em um restaurante local na área 
e partda para Ragusa Hospedagem no hotel. 

Dia 4 Terça-feira: Ragusa - Modica - Siracusa 
Café da manhã no hotel. De manhã, visita a Ragusa 
Ibla, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. Contnue para Modica. Visitaremos alguns 
dos monumentos barrocos mais emblemátcos e 
podemos provar o famoso chocolate Modicano 
fabricado nesta cidade, seguindo o método trazido da 
América Central durante o domínio espanhol. 
Contnue para Siracusa. Hospedagem 

Dia 5 quarta-feira: Siracusa 
Café da manhã no hotel e pela manhã visita a 
Siracusa: a maior cidade da antguidade fundada em 
734-733 aC. e ligou para Syraka. Que se estende ao 
longo do mar, próximo à ilha de Ortgia, que é 
conectada ao contnente por uma ponte, e oferece 
aos visitantes os restos de seu passado glorioso: o 
Templo de Minerva, transformado em Catedral Cristã, 
o A lendária Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, 
o Teatro Greco e o Anfiteatro Romano localizado 
perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. Almoço 
gráts Tarde livre em Siracusa para desfrutar desta 
cidade maravilhosa. Para os clientes que preferem 
descansar ou aproveitar as instalações do hotel, 
transfira para o hotel. À noite, desfrutaremos de um 
jantar em um restaurante local da cidade. 
Hospedagem em hotel. 

Dia 6 Quinta-feira: Siracusa - Etna com almoço em 
uma casa rural - Taormina 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos para o 
Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da 
Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
de Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão 
criou um lugar onde natureza, cultura e história se 
uniram para dar origem a um lugar único no mundo. 
Se as condições permitrem, suba em jipes e / ou 
funiculares até 2900 metros de guias alpinos. Vamos 
almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, onde, 
além de desfrutar de uma refeição �pica e genuína, 
podemos saborear o vinho Etna de nossa própria 
produção. Contnuação para Taormina: está localizado 

no cume da rocha pitoresca do Monte Taurus 
(204m. Alttude). Visita ao teatro grego de Taormina 
com guia local. Tempo livre para fazer compras, 
descobrir as ruas romântcas da cidade ou admirar o 
magnífico panorama, tanto do Etna quanto do mar 
Jônico. Hospedagem em hotel. 

Dia 7 sexta-feira: Taormina (opcional Catania) 
Café da manhã no hotel e dia livre para curtr a 
cidade ou a praia. Possibilidade de fazer uma 
excursão opcional a Catania (a ser paga no local. As 
excursões são feitas apenas com um mínimo de 
partcipantes e o preço será pago no local). Catania, 
a segunda cidade da Sicília é caracterizada por seus 
edi�cios de pedra de lava. À tarde, jantar de 
despedida em um restaurante local em Taormina. 
Hospedagem 

Dia 8 Sábado: Taormina - Catania 
Café da manhã no hotel. No horário determinado, 
traslado ao aeroporto de Catania. Fim dos nossos 
serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O A V I S O . E M Q U A L Q U E R 
CASO,“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 

SAIDAS 
2023 MARÇO........................25 
2023 ABRIL..........................08…15 
2023 MAIO............................06…20 
2023 JUNHO.........................10…17 
2023 JULHO..........................01…15 
2023 SETEMBRO..................02…09…16....30 
2023 OUTUBRO....................14 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
  
PALERMO : 
HOTEL PALAZZO SITANO**** / HOTEL EXCELSIOR 
MERCURE**** / HOTEL PRINCIPE DI VILLAFRANCA**** / 
HOTEL PLAZA OPERA**** 

RAGUSA : 
HOTEL ANTICA BADIA***** / HOTEL DE STEFANO 
PALACE **** 

SIRACUSA : 
GRAND HOTEL ORTIGIA**** / GRAND HOTEL 
MINARETO***** / GRAND HOTEL ALFEO **** / 
CAPORTIGIA HOTEL ***** 

ZONA DE TAORMINA : 
HOTEL MONTE TAURO**** / HOTEL MIRAMARE**** / 
HOTEL EXCELSIOR**** / HOTEL VILLA DIODORO**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA 
SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS  
EXCURSÃO OPCIONAIS EM CEFALU - MEIO DIA 
(MAX 04 HORAS) / MINIMO 10 PARTICIPANTES 
65,00 € por Pessoa (VENDA PÚBLICA) POR PESSOA 
  
EXCURSÃO OPCIONAIS PARA CATANIA - MEIO DIA 
(MÁX 04 HORAS) / MÍNIMO 10 PARTICIPANTES 
65,00 € por Pessoa (VENDA PÚBLICA) POR PESSOA 

8 DIAS  
7 NOITES 
PALERMO TAORMINA 
SABADO SABADO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.420,00 € 512,00 € 2.195,00

O VALOR INCLUI 
- 2 noites no BB em Palermo hotel de 4 estrelas, 
ocupando quartos standard 
- 1 coquetel de boas-vindas à chegada ao hotel em 
Palermo 
- 1 noite no BB em hotel 5 estrelas em Ragusa, 
ocupando quartos standard 
- 2 noites no BB em um hotel de 5 estrelas em 
Siracusa, ocupando quartos standard 
- 2 noites de hospedagem em hotel de 4 estrelas em 
Taormina, ocupando quartos standard 
- City tax = IMPOSTO NA CIDADE 
- 1 almoço no restaurante Agrigento local (3 pratos 
incluem: ¼ vinho + ½ água mineral) 
- 1 jantar em um restaurante local em Siracusa (3 
pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral) 
- 1 almoço em uma casa rural / vinícola local na área de 
Etna (3 pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral) 
- 1 degustação de sorvete em um bar na cidade de 
Palermo 
- 1 degustação de vinhos (3 vinhos na adega da região 
de Etna) 
- 1 jantar de despedida em um restaurante local em 
Taormina (3 pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral) 
- subida em jipes e / ou funicular (subida regular - não 
partcular) de 1800 a 2900 metros com guias alpinos 
- Bilhetes de entrada para os monumentos (Capela 
Palatna de Palermo, Catedral de Palermo, Claustro de 
Monreale, Catedral de Monreale, Vale dos Templos de 
Agrigento, Zona Arqueológica de Siracusa, Teatro 
Grego de Taormina). 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às 
catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa (Os dados 
referem-se ao preço válido em 01.04.20. 
  preço, teríamos que adaptar o preço da excursão 
automatcamente) 
- Traslados de chegada e saida 
- Transporte em micro ônibus de luxo (micro ônibus de 
8 lugares: de 2 a 6 pessoas) ò em micro ônibus de luxo 
(micro ônibus de 16 lugares: de 7 a 16 pessoas) 
disponível de acordo com o programa indicado. 
- Parking obrigatório 
- Guia de acompanhamento em espanhol e português 
durante todo o passeio DE 7 PARTICIPANTES. Com 
menos de 7 partcipantes, o passeio vai ser efetuado 
sem um guia de acompanhamento. 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo (meio 
dia - no máximo 4 horas), Agrigento (visita ao Vale dos 
Templos), Ragusa-Modica (no máximo 07 horas - dia 
inteiro), Siracusa (meio dia - no máximo 04 horas) , 
Taormina (meio dia - máximo de 02 horas) 
- Serviço de bagagem em hotéis. 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Carregadores nos aeroportos. 
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Outras entradas de monumentos não indicadas nos 
monumentos incluídos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços 
incluem" 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA



MARAVILHAS DA SARDENHA & CORSEGA SM 
VERÃO2023 (COD. CA-SMAB) 

Dia 1 Domingo: Cagliari 
Chegada em Cagliari e traslado (grupo com outros 
passageiros) para o hotel. Jantar e acomodação. 
  
Dia 2 Segunda-feira: Cagliari - Nora - Cagliari 
Café da manhã e partda para a cidade antga de 
Nora, fundada sob o domínio dos fenícios entre os 
séculos XIX e VIII a.C. e que foi durante o domínio 
romano, na maior população da ilha, se tornando a 
capital da província romana da Sardenha. Retorno a 
Cagliari e visita panorâmica da cidade. Tempo livre. 
Hospedagem 
  
Dia 3 Terça-feira: Cagliari - Barumini - Oristano - 
Bosa - Alghero 
Café da manhã. Partda para Barumini, onde 
visitaremos o complexo de Su Nuraxi. Contnuação 
para Oristano. Tempo livre para visitar a maior cidade 
do oeste da Sardenha. Contnuação da viagem com 
uma breve parada na cidade de San Giovanni di Sinis, 
onde a igreja mais antga da Sardenha, joia paleo-
cristã de S.VI. Contnuaremos nossa jornada até 
chegarmos a Bosa, uma das aldeias medievais mais 
bonitas e mais visitadas do norte da Sardenha. Tempo 
livre para explorar suas pequenas praças e ruas cheias 
de palácios em pedra rosa, Iglesias e seu 
impressionante Castelo Malaspina que domina a 
cidade. Partda para Alghero. Jantar e acomodação. 
  
Dia 4 Quarta-feira: Alghero (Capo Caccia) 
Café da manhã e visita panorâmica da cidade em que 
o passado catalão ainda é percebido hoje nas placas 
da rua e em sua arquitetura, sua cozinha, seu dialeto e 
suas tradições. Tarde l ivre ou opcional ao 
Promontório de Capo Caccia e à Gruta de Netuno: 
embarcaremos na lancha que custará o píer de Capo 
Caccia para entrar mais tarde dentro da Gruta de 
Netuno, de onde você poderá admirar as grandes 
esculturas de estalacttes e Estalagmites que são 
refletdas nas águas cristalinas. Regresso ao hotel. 
Jantar e acomodação. 
  
Dia 5 Quinta-feira: Alghero - Sassari - Tempio 
Pausiana - Olbia 
Café da manhã. Partda para Sassari para fazer uma 
visita panorâmica à segunda cidade mais importante 
da Sardenha. Contnuação para a região de 
Longudoru, onde visitaremos a igreja românica mais 
bonita e importante de toda a Sardenha, a Igreja da 
San�ssima Trindade de Saccargia, construída no 
século XII de acordo com o sistema introduzido pelos 
professores pisanos para alternar a calcário e basalto. 
Contnuaremos para Tempio Pausania, uma cidade 
construída inteiramente em granito, visita livre ao 
centro. Contnuação para Olbia através de 
Calangianus, capital da cortça (90% da produção 
nacional da Itália, com 3000 trabalhadores, 20 
complexos industriais e 180 oficinas de artesanato). 
Chegada, jantar e acomodação. 
  
Dia 6 Sexta-feira: Olbia - Excursão a Arzachena - 
Arquipélago La Magdalena - Costa Smeralda - Olbia 
Café da manhã e partda para Arzachena, onde 
visitaremos o Túmulo dos Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole de Li Muri. 
Contnue para Palau, onde embarcaremos em direção 
ao arquipélago de Magdalena. Visitaremos a mais 
importante das principais ilhas, a capital, Isla de la 
Magdalena. Você terá tempo livre para passear por 
praças animadas. Retorno de barco para Palau e 
depois para Porto Cervo, onde faremos uma breve 
parada em que é considerado o coração da Costa 
Smeralda e o paraíso VIP. Regresso a Olbia. Jantar e 
acomodação. 
  

Dia 7 Sábado: Olbia - Excursão a Bonifacio, Córsega 
– Olbia 
Café da manhã. Hoje, faremos uma excursão à ilha 
vizinha da Córsega, uma ilha que os gregos chamavam 
de "sublime" e os franceses a definem como "a bela 
ilha". Sairemos para o porto onde tomaremos uma 
balsa que nos levará a Bonifacio, uma cidade 
localizada no sul da ilha francesa, considerada uma 
das mais bonitas da ilha por sua localização 
privilegiada no topo de um promontório rochoso de 
pedra calcária branca. Durante nossa visita, 
podemos perceber que Bonifacio é uma cidade 
fortficada que foi sitada e destruída em inúmeras 
ocasiões e cuja arquitetura é marcada pelas 
diferentes povos que passaram por ela: os pisanos, 
os genoveses e os franceses. A cidade é dividida em 
duas partes: a marina, com o porto pequeno e 
esportvo, e a cidade alta, que lembra um pouco 
Saint-Tropez e a cidade velha, com suas casas altas e 
ruas estreitas. À tarde, retornaremos ao nosso hotel 
em Olbia. Hospedagem 
  
Dia 8 Domingo - Olbia 
Café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.  
JANTARES DURANTE O CIRCUITO PODEM SER 
R E A L I Z A D O S N O H O T E L , C O M O E M U M 
RESTAURANTE LOCAL. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
CAGLIARI              :  
HOTEL REGINA MARGHERITA**** / THOTEL**** / 
HOTEL FLORA **** / HOTEL HOLIDAY INN **** 
  
ALGHERO O SASSARI                  :  
HOTEL CALABONA **** (ALGHERO) / HOTEL 
CALALUNYA**** / HOTEL EL FARO**** / HOTEL 
R I N A* * * * / H O T E L S O L E A D O * * * * / H O T E L 
COLONNA**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL 
PODRÍA SER EN LA ZONA DE SASSARI:  HOTEL 
GRAZZIA DELEDDA**** (SASSARI) 
  
OLBIA                                            :  
HOTEL PRESIDENT**** / HOTEL MERCURE OLBIA**** / 
HOTEL CENTRALE **** / HOTEL FOR YOU **** / HOTEL 
L’ESSENZA**** / HOTEL OLBIA CITY **** / HOTEL 
PANORAMA**** 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA 
SA Í DA S E R Á CO M U N I C A DA CO M 1 4 D I A S D E 
ANTECEDÊNCIA 

SUPLEMENTO OPCIONAIS 

“VERDEMONUMENTAL 
€ 50,00 por persona precios venta al público. 
Incluye:- entradas a los monumentos. Incluye 
entradas a: / NORA: zona arqueológica / 
BARUMINI: Su Nuraxi / SACCARGIA: San�sima 
Trinidad / CODDU VECCJU: Túmulo de los 
Gigantes / ARZACHENA: Necrópolis de Li Muri  
ATENCION: el dato se refiere al precio valido en 
fecha 01.09.22. En caso subieran las entradas, 
tendríamos que adaptar el precio del suplemento 
automátcamente.  

8 DIAS 7 NOITES 
CAGLIARI OLBIA 
DOMINGO DOMINGO 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.580,00 € 360,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Transfer de entrada do aeroporto de Cagliari para 
o hotel de Cagliari 
- Transfer de saida do hotel de Olbia para o 
aeroporto/porto de Olbia 
- Hospedagem em hotéis de 4 estrelas, ocupando 
apartamentos duplos com banheiro privatvo e café 
da manhã. 
- 5 jantares no hotel ou restaurante local  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho 
ou uma bebida não alcoólica + ½ água mineral por 
pessoa, por refeição 
- Transporte em auto, minibus ou ônibus de luxo. 
    ATENÇÃO: com menos de 7 partcipantes, a 
viagem pode ser feita com um motorista / guia. 
- Guia de acompanhamento em espanhol / inglês 
durante todo o passeio, exceto o 1º e o últmo dia. 
- Visitas panorâmicas durante todo o passeio, 
exceto em Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tumulus dos 
Gigantes, Necrópole de Li Muri 
- Ferry para o arquipélago de Magdalena. 
- Excursão a Bonifacio (Córsega) 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias (pagas no local) = IMPOSTOS 
DA CIDADE 
- Pensão completa 
- Taxas de entrada em monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os 
preços incluem" 

SAIDAS 
2023 JUNHO...................18 
2023 JULHO...................16 
2023 AGOSTO................27 
2023 SETEMBRO….…...10 
2023 OUTUBRO..……….01 

ATENÇÃO: AS EXCURSÕES AO ARCHIPELAGO DE LA 
MADDALENA E DA CORSEGA ESTÃO  SUJEITAS À 
METEOROLOGIA E CONDIÇÕES DO MAR

 PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O CIRCUITO É REALIZADO COM NO MÍNIMO 4 
PESSOAS E NO MÁXIMO 16 PESSOAS 



COMBINADOS 
VERANO 2023 INVERNO 23/24

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



VERDESICILIA 

Dia 1 quinta-feira: Nápoles-Sorrento 
Chegada ao aeroporto de Nápoles. Transfer para o 
hotel Sorrento. Alojamento 
  
Dia 2 Sexta-feira: Sorrento-Pompeia-Sorrento 
Café da manhã no hotel. Excursão regular a 
Pompeia. Não perca a oportunidade de visitar o 
famoso síto arqueológico de Pompeia com um 
guia oficial especializado. Junte-se ao nosso 
pequeno grupo para garantr uma experiência 
mais pessoal! Caminhe ao longo dos antgos 
"cardini" e "decumani" e explore os restos dos 
romanos. Pompeia permaneceu enterrada por 
cinzas vulcânicas da erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no 
século XVIII. Veja os banheiros, ruas, padarias e 
fóruns que faziam parte do cotdiano da época e 
maravilhe-se com os afrescos magnificamente 
preservados que adornam as paredes e o chão das 
belas vilas. Eu volto para Sorrento. Tarde livre. 
Alojamento 
  
Dia 3 Sábado: Sorrento-Capri-Sorrento 
Café da manhã no hotel e excursão regular a Capri 
e à costa de Sorrento. Um passeio de barco 
agradável ao longo da costa de Sorrento irá levá-lo 
para a ilha de Capri. Partda do porto de Piano di 
Sorrento em direção à ilha. Chegada a Marina 
Grande, o principal porto da ilha. Tempo livre para 
visitar livremente e caminhar sem rumo pelas 
vielas do centro, revivendo os tempos antgos 
entre os achados arqueológicos da Villa Jovis e 
uma excursão ao Monte Solaro. 
15:30 passeio de barco na ilha. Entre os outros 
destnos recomendados estão o farol Punta 
Carena, o segundo maior da Itália, a Gruta Azul * 
(entrada não incluída no preço da excursão - € 
13,00 aprox.) E o Arco Naturale. Sempre, várias 
paradas para nadar e mergulhar. 
Volte para Sorrento no final da tarde. Alojamento 
em hotel.  
  
Dia 4 Domingo: Sorrento-Amalfi Coast-Sorrento 
Café da manhã no hotel e excursão regular à Costa 
Amalfitana. Partda de manhã de Sorrento para a 
costa de Amalfi. 
Primeira parada na famosa estrada costeira de 
Amalfi, uma das mais belas paisagens do mundo 
para trar algumas fotos de lembrança. Chegada 
em Positano por volta das 11h30 para visitar a 
pequena cidade, cujos coloridos edi�cios 
desaguam em cascata em direção ao mar. Você 
terá a oportunidade de visitar as famosas 
boutques de artesanato ou visitar a igreja de 
Santa Maria Assunta. 

Segunda parada em Amalfi, passando pelas 
pitorescas aldeias de Praiano, Furore e Conca dei 
Marini. Pare em Amalfi, Perla della Costera, uma 
cidade famosa no passado pela produção de 
papel. Não perca a arquitetura �pica do 
Mediterrâneo, formada por ruas estreitas e casas 
brancas �picas empilhadas juntas e uma visita à 
famosa Catedral de Amalfi. 
A últma parada em Ravello, uma terra mágica, 
descrita pelos viajantes mais famosos, é escolhida 
"uma pátria espiritual". Desfrute de uma vista 
espetacular da costa, com vistas de Minori e 
Maiori, a partr desta pequena e encantadora 
cidade. Nesta últma etapa, está prevista uma hora 
de tempo livre, durante a qual pode pedir 
conselhos ao nosso guia ou visitar a esplêndida 
Villa Rufolo, uma villa do século XIII, de onde pode 
desfrutar de uma vista espetacular em Maiori e 
Minori. A excursão termina no final da tarde com 
retorno a Sorrento. Alojamento 
  
Dia 5 Segunda-feira: Sorrento-Palermo 
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora 
indicada para o transfer para o aeroporto de 
Nápoles. Vôo em Cia. Low cost para Palermo. 
Chegada ao aeroporto de Palermo e transfer ao 
hotel. Alojamento 
  
Dia 6 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel e excursão regular de dia 
inteiro para Palermo e Monreale. De manhã, 
partda para Monreale e visita ao claustro 
beneditno e à catedral. Sob a sugestva desculpa 
de que uma visão onírica em que encontrou um 
tesouro escondido por seu pai, o rei normando 
William II realizou a construção de uma das mais 
belas catedrais da Europa. Mais tarde, você 
retornará à cidade de Palermo para um curto 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço livre. À 
tarde, daremos um passeio pelo centro histórico 
da capital siciliana. Visitaremos seus principais 
monumentos como a Capela Palatna, a Catedral 
de Palermo, a famosa Praça Pretória, imensa fonte 
totalmente trabalhada em mármore branco de 
Carrara, com alegorias mitológicas, o Qua{ro 
Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao 
vice-rei sob mandato. a construção dos quatro 
palácios barrocos, no cruzamento da Via Vi{orio 
Emmanuele com a Via Maqueda, a igreja 
normanda da Martorana, também chamada de 
Santa Maria del'Ammiraglio, que foi criada em 
1143 por Giorgio de Antoquía, almirante de Roger 
II. Alojamento 
  

Dia 7 Quarta-feira: Palermo 
Café da manhã no hotel. Dia livre para 
aproveitar a cidade de Palermo. Alojamento em 
hotel. 
  
Dia 8 Quinta: Palermo - Agrigento - Palermo 
Café da manhã no hotel. Em seguida, em direção a 
Agrigento "A mais bela cidade dos mortais", onde, 
hoje, você ainda pode admirar dez templos dóricos 
que são erguidos no vale. Visite "o Vale dos 
Templos". O Templo de Concórdia é um das mais 
bem conservadas da Antguidade grega, 
juntamente com a Heféston (Teseión) de Atenas e 
o templo de Poseidon em Paestum, é uma das 
mais perfeitas realizações da arquitetura dórica. 
Tempo livre para o almoço. Retorno a Palermo. 
Hotel 
  
Dia 9 Sexta-feira: Palermo 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
de Palermo. Fim dos nossos serviços 
  
ATENÇÃO! AS EXCURSÕES REGULARES NÃO 
SERÃO FEITAS EM ESPANHOL  
  
ATENÇÃO: OS CLIENTES TERÃO DE MOVER-SE 
POR SUA CONTA PARA O PONTO DE SAÍDA DA 
EXCURSÃO.  
  
EXCURSÕES: 
ATENÇÃO:  EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES 
REGULARES: CLIENTES VIAJAM COM OUTROS 
PARTICIPANTES 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O AV I S O . E M Q U A L Q U E R C A S O , 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

 ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE 
UM TICKET AÉREO. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO 
DO CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA 
RESERVA OU NO CANCELAMENTO DA MESMA, A 
QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO BILHETE 
(APROX. € 130,00 PREÇO POR PESSOA) SERÁ 
FATURADA IGUALMENTE 

PREÇOS NÃO INCLUEM AS CITY TAX (IMPOSTO 
DAS CIDADES) 

COMBINADO CAMPANIA & SICILIA COM EXCURSÕES REGULARES 
VERÃO 2023 (COD. NA-ECBA) SAIDAS TODAS QUINTA-FEIRA DE 30.03.2023 A 12.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

9 DIAS 8 NOITES 
SORRENTO PALERMO 
QUINTA-FEIRA-SEXTA-FEIRA 



HOTEIS OU SIMILARES 

EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 

SORRENTO ÁREA:  Hotel Bellevue Syrene**** 
PALERMO:  Hotel Wagner*** 

 EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

SORRENTO ÁREA:  Hotel Villa Garden**** 
PALERMO :  Hotel Cristal**** 
  
EM HOTEIS DE 3 ESTRELAS 

SORRENTO ÁREA:  Hotel Villa Di Sorrento*** 
PALERMO           : Hotel Joli*** 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS 
ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 
DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.715,00 € 1.310,00 -€ 70,00

EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 

9 DIAS 8 NOITES 
SORRENTO PALERMO 
QUINTA-FEIRA-SEXTA-FEIRA 

SUPLEMENTO  MEIA PENSÃO  
€ 840,00 por persona (8 cenas – sin bebidas) 
Suplementos temporadas: 
30.03.23-13.07.23(incluida) + 07.09.23-05.10.23(incluida) = + 200,00 
20.07.23-31.08.23(incluida) = + € 360,00 por persona 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.080,00 € 710,00 -€ 45,00 

  EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

SUPLEMENTO  MEIA PENSÃO  
€ 468,00 por pessoa (8 jantares – sem bebidas) 
Suplementos temporadas  
20.07.23-31.08.23(incluida) = + € 50,00 por persona PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 4 noites em BB no hotel da categoria escolhida na área de Sorrento 
- 4 noites em BB no hotel da categoria escolhida de Palermo 
- transfer do aeroporto de Nápoles para o hotel Sorrento 
- Excursão regular para a costa de Capri e Sorrento, incluindo balsas de ida 
e volta - dia inteiro 
- Excursão regular a Pompeia - meio dia 
- Excursão regular à Costa Amalfitana - dia inteiro 
- transfer do hotel Sorrento para o aeroporto de Nápoles 
- Voo com Cia. Low cost na classe econômica (impostos e combus�vel 
incluídos) de Nápoles a Palermo. Atenção: as tarifas aéreas, bem como os 
aumentos de combus�vel, devem ser consultados no momento da reserva 
e reconfirmados no momento da emissão final dos bilhetes aéreos, pois 
estão sujeitos a modificações sem aviso prévio pela empresa. aérea) - 
ATENÇÃO: inclui o transporte de uma mala no máximo 20 kg por pessoa. 
  ATENÇÃO: UMA VEZ QUE A RESERVA FOR CONFIRMADA E O TICKET 
É EMITIDO, NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÕES EM CASO DE MUDANÇAS E / 
OU 
  CANCELAMENTOS SUCESSIVOS 
- transfer do aeroporto de Palermo para o hotel Palermo 
- Excursão regular de Palermo e Monreale - dia inteiro 
- Excursão regular de dia inteiro a Agrigento 
- Translado do hotel Palermo para o aeroporto de Palermo 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôo de chegada a Nápoles e voo de partda de Palermo 
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 
- Imposto municipal: alguns municípios podem aplicar um imposto turístco 
que deve ser pago diretamente no local pelo cliente. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.747,00 € 554,00 -€ 40,00 

 EM HOTEIS DE 3 ESTRELAS 

SUPLEMENTO  MEIA PENSÃO   
€ 278,00 por pessoa (8 jantares – sem bebidas) 
Suplementos temporadas : 
30.03.23-21.09.23(incluida) = + € 90,00 por persona 

COMBINADO CAMPANIA & SICILIA COM EXCURSÕES REGULARES 
VERÃO 2023 (COD. NA-ECBA) SAIDAS TODAS QUINTA-FEIRA DE 30.03.2023 A 12.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 



VERDESICILIA 

COM EXCURSÕES REGULARES EM NÁPOLES E 
CIRCUITO REGULAR EM SICILIA 

Dia 1 quinta-feira: Roma-Nápoles 
Chegada ao aeroporto de Roma ou à estação de trem 
em Roma. Traslado ao hotel em Nápoles. Alojamento 
  
Dia 2 sexta-feira: Nápoles - Costa Amalfitana – 
Nápoles ATENÇÃO: É REALIZADO EM INGLÊS (NÃO 
ESPANHOL) 
Café da manhã no hotel e excursão regular à costa de 
Amalfi. Partda de manhã de Nápoles para a costa de 
Amalfi. Primeira parada na famosa estrada costeira de 
Amalfi, uma das paisagens mais bonitas do mundo, 
para trar algumas fotos de lembrança. Chegada em 
Positano por volta das 11h30 para visitar a pequena 
cidade, cujos coloridos edi�cios em cascata em 
direção ao mar. Você terá a oportunidade de visitar as 
famosas boutques de artesanato ou visitar a igreja de 
Santa Maria Assunta. Segunda parada em Amalfi, 
passando pelas pitorescas vilas de Praiano, Furore e 
Conca dei Marini. Pare em Amalfi, Perla della 
Costera, uma cidade famosa no passado pela 
produção de papel. Não perca a arquitetura �pica do 
Mediterrâneo, formada por ruas estreitas e casas 
brancas �picas empilhadas e uma visita à famosa 
Catedral de Amalfi. A últma parada em Ravello, uma 
terra mágica, descrita pelos viajantes mais famosos e 
escolhida " uma pátria espiritual ". Desfrute de uma 
vista espetacular da costa, com vistas de Minori e 
Maiori, desta cidade pequena e encantadora. Nesta 
últma etapa, está prevista uma hora de tempo livre, 
durante a qual você pode pedir conselhos ao nosso 
guia ou visitar a esplêndida Villa Rufolo, uma vila do 
século XIII da qual você pode desfrutar de uma vista 
espetacular em Maiori e Minori. 
O passeio termina no final da tarde com retorno a 
Nápoles. Alojamento. 
  
Dia 3 Sábado: Nápoles - Capri e Costa Sorrento - 
Nápoles ATENÇÃO: É REALIZADO EM INGLÊS (NÃO 
ESPANHOL) 
Café da manhã no hotel e excursão regular a Capri e 
costa de Sorrento. Um agradável passeio de barco ao 
longo da costa de Sorrento o levará à ilha de Capri, 
partda do porto de Piano di Sorrento para a ilha. 
Chegada em Marina Grande, o principal porto da ilha. 
Tempo livre para visitar livremente e caminhar sem 
rumo pelos becos do centro, revivendo os tempos 
antgos entre os achados arqueológicos de Villa Jovis 
e uma excursão ao Monte Solaro. 
15:30 passeio de barco na ilha. Entre os outros 
destnos recomendados estão o farol de Punta 
Carena, o segundo maior da Itália, a Gruta Azul * (taxa 
de entrada não incluída no preço da excursão - € 
13,00 aproximadamente) e o Arco Naturale. Sempre, 
várias paradas para nadar e mergulhar. 
Retorno a Nápoles no final da tarde. Alojamento em 
hotel.  
  
Dia 4 domingo: Nápoles-Pompéia-Nápoles-Palermo 
ATENÇÃO: É REALIZADO EM INGLÊS (NÃO 
ESPANHOL) 
Café da manhã no hotel. Excursão regular a Pompéia. 
Não perca a oportunidade de visitar o famoso síto 
arqueológico de Pompéia com um guia oficial 
especializado. Junte-se ao nosso pequeno grupo para 
garantr uma experiência mais pessoal! Caminhe pelos 
antgos "cardini" e "decumani" e explore os restos dos 
romanos. Pompeia permaneceu enterrada por cinzas 
vulcânicas desde a erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no século 
XVIII. Veja os banheiros, ruas, padarias e fóruns que 
eram parte integrante da vida cotdiana da época e 
maravilhe-se com os afrescos magnificamente 
preservados que adornam as paredes e o piso das 

belas vilas. Volto para Nápoles. Tarde livre. No horário 
indicado, transfira para o porto de Nápoles. Noite a 
bordo em cabine privada. 
  
Dia 5 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com outros 
partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
partcipantes no hotel. Jantar livre. Hospedagem 
  
Dia 6 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a Catedral. 
Sob a desculpa sugestva de que uma visão onírica em 
que ele encontrou um tesouro escondido por seu pai, 
o rei normando Guilherme II realizou a construção de 
uma das mais belas catedrais da Europa. Mais tarde, 
você retornará à cidade de Palermo para um breve 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo 
centro histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em mármore 
branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem 
ao vice-rei sob cujo mandato foi concluído a 
construção dos quatro palácios barrocos, no 
cruzamento da Via Vi{orio Emmanuele e Via 
Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, também 
chamada Santa Maria del'Ammiraglio, que foi criada 
em 1143 por Giorgio de Antoquía, almirante de 
Roger II. Jantar livre. Hospedagem 

Dia 7 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Ele reúne muitas característcas da 
Sicília, como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do páto e uma grande 
variedade de doces. Contnue para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com suas 
salinas. Visitaremos a área de produção de sal 
marinho cercada pelos moinhos que permitem a 
elaboração do famoso sal de Trapani. Almoço a 
caminho. Após o almoço, saída para Agrigento: “A 
mais bela cidade dos mortais” onde hoje, você ainda 
pode admirar dez templos dóricos que se erguem no 
vale. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 8 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao "Valle 
dei Templi" com guia local. Contnuação até a Piazza 
Armerina. Almoço em casa rural da região. Visite com 
um guia local a esplêndida Villa Romana del Casale, 
uma luxuosa residência, localizada no coração da 
Sicília, um importante exemplo da época romana e 
onde se pode admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. Saída para 
Caltagirone, uma espécie de tesouro que deve ser 
descoberto e saboreado com paciência e dedicação. A 
“Capital da Cerâmica” centra a sua promoção turístca 
na imagem de um centro produtor de cerâmica, pelo 
que iremos visitar um laboratório cerâmico, onde 
poderão tocar manualmente a técnica de produção e 
fazer o seu próprio objecto. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 9 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração e também passear por 
suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 

antguidade fundada em 734-733 
aC. e ligou para Syraka. Teremos uma 
experiência única antes do almoço. Se as condições 
permitrem, faremos um mini cruzeiro para admirar as 
belezas da cidade velha de Syracuse a bordo de um 
barco. Almoço em um restaurante local. À tarde, visita 
a Siracusa que se estende ao longo do mar, próximo à 
ilha de Ortgia, que está ligada ao contnente por uma 
ponte e oferece ao visitante os ves�gios de seu 
g lo r ioso passado : O Templo de Minerva , 
transformado em Catedral Cristã, o a lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Grego e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Contnuação para 
Catânia onde, com guia local, faremos uma visita 
panorâmica a pé. Esta cidade, a mais importante da 
costa oriental, caracteriza-se principalmente pelas 
suas construções em pedra vulcânica. Jantar livre. 
Pernoite no hotel. 

Dia 10 Sábado: Catania - Etna - Taormina-Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos para o 
Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da 
Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
de Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão 
criou um lugar onde natureza, cultura e história se 
uniram para dar origem a um lugar único no mundo. 
Vamos almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, 
onde, além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de nossa 
própria produção. Contnuação para Taormina: está 
localizado no cume da rocha pitoresca do Monte 
Taurus (204m. Alttude). Tempo livre para fazer 
compras, descobrir as ruas romântcas da cidade ou 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde você pode 
desfrutar de um panorama magnífico, tanto do Etna 
quanto do Mar Jônico. Regresso para Catania. Jantar 
livre. Hospedagem em hotel. 

Dia 11 Domingo: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e saída para Messina para um 
city tour panorâmico, que inclui vistas do estreito que 
separa a Sicília do contnente. Visitaremos também a 
Catedral da cidade com sua famosa torre sineira. A 
torre do sino da Catedral de Messina contém o maior 
e mais complexo relógio mecânico e astronômico do 
mundo. Contnuaremos a Cefalù para almoçar em um 
restaurante local. Cefalù é uma cidade sugestva à 
beira-mar que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
mostra ar�stca de luzes e cores. Não se esqueça de 
visitar a maravilhosa "Ca{edrale Normanna" cuja 
construção data de 1131 e o "Lavatoio Medievale". 
Tempo livre para passear pelas estreitas ruas repletas 
de joalherias e elegantes lojas que conservam todo o 
seu fascínio medieval. Traslado ao hotel em Palermo. 
Jantar livre. Alojamento. 

Dia 12 Segunda-feira: Palermo 
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 

COMBINADO NAPOLES & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EC06) SAÍDAS TODAS QUINTA-FEIRA DE 23.03.2023 A 19.10.2023 (ÚLTIMA SAÍDA) 

12 DIAS 11 NOITES 
ROMA PALERMO 
QUINTA-FEIRA-SEGUNDA-FEIRA 



HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

NÁPOLES : Hotel Star Terminus**** / Hotel Naples **** / Hotel NH 
Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo 
Salgar****  

PALERMO: Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel 
Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel 
Vecchio Borgo**** 

AGRIGENTO : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel 
Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel 
Kaos**** 

CALTAGIRONE : Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL 
RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE  
EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN CATANIA  EN VEZ 
DE CALTAGIRONE  

CATANIA : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / 
Hotel Ne{uno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza 
**** / Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il 
Principe **** / Hotel Villa del Bosco **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL 
RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA  

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM DOS INDICADOS 
AQUI ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 
14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
EXCURSÕES: 

ATENÇÃO: OS CLIENTES TERÃO DE MOVER-SE POR SUA CONTA PARA O 
PONTO DE SAÍDA DA EXCURSÃO. 

EXCURSÕES: 
ATENÇÃO:  EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES 
VIAJAM COM OUTROS PARTICIPANTES 
  
ATENÇÃO: AS EXCURSÕES REGULARES DE NÁPOLES SÃO FEITAS EM 
INGLÊS E ITALIANO 
  
ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM TICKET DE 
FERRY. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DO CIRCUITO E MUDANÇA 
SUCESSIVA NA RESERVA OU NO CANCELAMENTO DA MESMA, A 
QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO BILHETE (APROX. € 130,00 
PREÇO POR PESSOA) SERÁ FATURADA IGUALMENTE 

  

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.692,00 € 970,00 SEM REDUÇÃO 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 3 noites em BB em um hotel 4 estrelas em Nápoles 
- 3 noites em BB em um hotel 4 estrelas em Palermo 
- 1 noite em MP (jantar) em hotel 4 estrelas em Agrigento 
- 1 noite em MP (jantar) em um hotel 4 estrelas em Caltagirone 
- 2 noites em BB em um hotel 4 estrelas em Catânia 
- 6 almoços em restaurantes locais de acordo com o programa indicado  
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transfer privada do aeroporto de Roma para o hotel Nápoles 
- Excursão regular de barco (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Excursão regular (com outros clientes) à costa de Capri e Sorrento, 
incluindo balsas de ida e volta - dia inteiro  
- excursão regular a Pompéia - meio dia  
- excursão regular à costa de Amalfi - dia inteiro 
- traslado do hotel em Nápoles ao porto de Nápoles para embarque em balsa 
para Palermo 
- Ferry Nápoles - Palermo em cabine interna - 1ª classe ATENÇÃO: UMA vez 
que a reserva for confirmada e emitda o bilhete da balsa, não haverá 
  DEVOLUÇÃO EM CASO DE MUDANÇAS E / OU CANCELAMENTOS 
SUCESSIVOS 
- Transfer do porto de Palermo para o hotel de Palermo 
- Transporte em ônibus regular (com outros passageiros) de 54 assentos a 
partr de terça-feira 
- Guia de acompanhamento disponível a partr de quarta-feira 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo, 
Monreale e Siracusa. 
- Guia local em espanhol para a visita a Siracusa (meio dia - máx. 04 horas), 
Agrigento (visite o Vale dos Templos), Villa Romana del Casale (max. 02 
horas) e Palermo e Monreale (máx. 06 horas) 
- Transfer do hotel de Palermo para o aeroporto de Palermo 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- imposto municipal nos hotéis 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Bilhetes para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais 
- Serviço de portaria 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 
  

12 DIAS  
11 NOITES 

ROMA 
COMBINADO NAPOLES & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EC06) SAÍDAS TODAS QUINTA-FEIRA DE 23.03.2023 A 19.10.2023 (ÚLTIMA SAÍDA) 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

COM EXCURSÕES REGULARES EM SORRENTO 
E CIRCUITO REGULAR EM SICILIA 

Dia 1 quinta-feira: Roma-Sorrento 
Chegada ao aeroporto de Roma ou à estação de trem 
em Roma. Traslado ao hotel Sorrento. Alojamento 
  
Dia 2 Sexta-feira: Sorrento-Costa Amalfitana-
Sorrento ATENÇÃO: É REALIZADO EM INGLÊS 
(NÃO ESPANHOL) 
Café da manhã no hotel e excursão regular à costa de 
Amalfi. Partda de manhã de Sorrento para a costa de 
Amalfi. Primeira parada na famosa estrada costeira de 
Amalfi, uma das paisagens mais bonitas do mundo, 
para trar algumas fotos de lembrança. Chegada em 
Positano por volta das 11h30 para visitar a pequena 
cidade, cujos coloridos edi�cios em cascata em 
direção ao mar. Você terá a oportunidade de visitar as 
famosas boutques de artesanato ou visitar a igreja de 
Santa Maria Assunta, segunda parada em Amalfi, 
passando pelas pitorescas vilas de Praiano, Furore e 
Conca dei Marini. Pare em Amalfi, Perla della 
Costera, uma cidade famosa no passado pela 
produção de papel. Não perca a arquitetura �pica do 
Mediterrâneo, formada por ruas estreitas e casas 
brancas �picas empilhadas e uma visita à famosa 
Catedral de Amalfi. A últma parada em Ravello, uma 
terra mágica, descrita pelos viajantes mais famosos e 
escolhida " uma pátria espiritual ". Desfrute de uma 
vista espetacular da costa, com vistas de Minori e 
Maiori, desta cidade pequena e encantadora. Nesta 
últma etapa, está prevista uma hora de tempo livre, 
durante a qual você pode pedir conselhos ao nosso 
guia ou visitar a esplêndida Villa Rufolo, uma vila do 
século XIII da qual você pode desfrutar de uma vista 
espetacular em Maiori e Minori. 
O passeio termina no final da tarde com retorno a 
Sorrento. Alojamento 
  
Dia 3 Sábado: Sorrento-Capri-Sorrento ATENÇÃO: É 
REALIZADO EM INGLÊS (NÃO ESPANHOL) 
Café da manhã no hotel e excursão regular a Capri e 
costa de Sorrento. Um agradável passeio de barco ao 
longo da costa de Sorrento o levará à ilha de Capri, 
partda do porto de Piano di Sorrento para a ilha. 
Chegada em Marina Grande, o principal porto da ilha. 
Tempo livre para visitar livremente e caminhar sem 
rumo pelos becos do centro, revivendo os tempos 
antgos entre os achados arqueológicos de Villa Jovis 
e uma excursão ao Monte Solaro. 
15:30 passeio de barco na ilha. Entre os outros 
destnos recomendados estão o farol de Punta 
Carena, o segundo maior da Itália, a Gruta Azul * (taxa 
de entrada não incluída no preço da excursão - € 
13,00 aproximadamente) e o Arco Naturale. Sempre, 
várias paradas para nadar e mergulhar. 
Retorno a Sorrento no final da tarde. Alojamento em 
hotel. 
  
Dia 4 domingo: Sorrento-Pompeia-Nápoles-
PalermoATENÇÃO: É REALIZADO EM INGLÊS (NÃO 
ESPANHOL) 
Café da manhã no hotel. Excursão regular a Pompéia. 
Não perca a oportunidade de visitar o famoso síto 
arqueológico de Pompéia com um guia oficial 
especializado. Junte-se ao nosso pequeno grupo para 
garantr uma experiência mais pessoal! Caminhe pelos 
antgos "cardini" e "decumani" e explore os restos dos 
romanos. Pompeia permaneceu enterrada por cinzas 
vulcânicas desde a erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no século 
XVIII. Veja os banheiros, ruas, padarias e fóruns que 
eram parte integrante da vida cotdiana da época e 
maravilhe-se com os afrescos magnificamente 
preservados que adornam as paredes e o piso das 

belas vilas. Volto a Sorrento. Tarde livre. No horário 
indicado, transfira para o porto de Nápoles. Noite a 
bordo em cabine privada 
  

Dia 5 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com outros 
partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
partcipantes no hotel. Jantar livre. Hospedagem 
  
Dia 6 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a Catedral. 
Sob a desculpa sugestva de que uma visão onírica em 
que ele encontrou um tesouro escondido por seu pai, 
o rei normando Guilherme II realizou a construção de 
uma das mais belas catedrais da Europa. Mais tarde, 
você retornará à cidade de Palermo para um breve 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo 
centro histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em mármore 
branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem 
ao vice-rei sob cujo mandato foi concluído a 
construção dos quatro palácios barrocos, no 
cruzamento da Via Vi{orio Emmanuele e Via 
Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, também 
chamada Santa Maria del'Ammiraglio, que foi criada 
em 1143 por Giorgio de Antoquía, almirante de 
Roger II. Jantar livre. Hospedagem 
  
Dia 7 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Ele reúne muitas característcas da 
Sicília, como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do páto e uma grande 
variedade de doces. Contnue para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com suas 
salinas. Visitaremos a área de produção de sal 
marinho cercada pelos moinhos que permitem a 
elaboração do famoso sal de Trapani. Almoço a 
caminho. Após o almoço, saída para Agrigento: “A 
mais bela cidade dos mortais” onde hoje, você ainda 
pode admirar dez templos dóricos que se erguem no 
vale. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 8 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao "Valle 
dei Templi" com guia local. Contnuação até a Piazza 
Armerina. Almoço em casa rural da região. Visite com 
um guia local a esplêndida Villa Romana del Casale, 
uma luxuosa residência, localizada no coração da 
Sicília, um importante exemplo da época romana e 
onde se pode admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. Saída para 
Caltagirone, uma espécie de tesouro que deve ser 
descoberto e saboreado com paciência e dedicação. A 
“Capital da Cerâmica” centra a sua promoção turístca 
na imagem de um centro produtor de cerâmica, pelo 
que iremos visitar um laboratório cerâmico, onde 
poderão tocar manualmente a técnica de produção e 
fazer o seu próprio objecto. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 9 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 

vários anos de restauração e também 
passear por suas ruas repletas de tesouros 
arquitetônicos. Contnuação para Siracusa: a maior 
cidade da antguidade fundada em 734-733 aC. e 
ligou para Syraka. Teremos uma experiência única 
antes do almoço. Se as condições permitrem, 
faremos um mini cruzeiro para admirar as belezas da 
cidade velha de Syracuse a bordo de um barco. 
Almoço em um restaurante local. À tarde, visita a 
Siracusa que se estende ao longo do mar, próximo à 
ilha de Ortgia, que está ligada ao contnente por uma 
ponte e oferece ao visitante os ves�gios de seu 
g lo r ioso passado : O Templo de Minerva , 
transformado em Catedral Cristã, o a lendária 
Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 
Grego e o Anfiteatro Romano localizado perto da 
Latomie, o Orecchio di Dionisio. Contnuação para 
Catânia onde, com guia local, faremos uma visita 
panorâmica a pé. Esta cidade, a mais importante da 
costa oriental, caracteriza-se principalmente pelas 
suas construções em pedra vulcânica. Jantar livre. 
Pernoite no hotel. 
  
Dia 10 Sábado: Catania - Etna - Taormina-Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos para o 
Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da 
Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
de Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão 
criou um lugar onde natureza, cultura e história se 
uniram para dar origem a um lugar único no mundo. 
Vamos almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, 
onde, além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de nossa 
própria produção. Contnuação para Taormina: está 
localizado no cume da rocha pitoresca do Monte 
Taurus (204m. Alttude). Tempo livre para fazer 
compras, descobrir as ruas romântcas da cidade ou 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde você pode 
desfrutar de um panorama magnífico, tanto do Etna 
quanto do Mar Jônico. Regresso para Catania. Jantar 
livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 11 Domingo: Catania - Messina– Cefalù - 
Palermo 
Café da manhã no hotel e saída para Messina para um 
city tour panorâmico, que inclui vistas do estreito que 
separa a Sicília do contnente. Visitaremos também a 
Catedral da cidade com sua famosa torre sineira. A 
torre do sino da Catedral de Messina contém o maior 
e mais complexo relógio mecânico e astronômico do 
mundo. Contnuaremos a Cefalù para almoçar em um 
restaurante local. Cefalù é uma cidade sugestva à 
beira-mar que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
mostra ar�stca de luzes e cores. Não se esqueça de 
visitar a maravilhosa "Ca{edrale Normanna" cuja 
construção data de 1131 e o "Lavatoio Medievale". 
Tempo livre para passear pelas estreitas ruas repletas 
de joalherias e elegantes lojas que conservam todo o 
seu fascínio medieval. Traslado ao hotel em Palermo. 
Jantar livre. Alojamento. 
  
Dia 12 Segunda-feira: Palermo 
Café da manhã no hotel.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

COMBINADO SORRENTO & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ECO7) SAÍDAS TODAS QUINTA-FEIRA DE 30.03.2023 A 12.10.2023 (ÚLTIMA SAÍDA) 

12 DIAS 11 NOITES 
ROMA PALERMO 
QUINTA-FEIRA-SEGUNDA-FEIRA 



HOTEIS OU SIMILARES  
 EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
  
SORRENTO:  
Hotel Aminta**** / Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel 
Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama **** 

PALERMO:  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel 
Cristal Palace**** /  Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

AGRIGENTO :  
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / 
Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 

CALTAGIRONE :  
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO 
PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE  EN ALGUNAS 
SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN CATANIA  EN VEZ DE 
CALTAGIRONE  

CATANIA:  
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Ne{uno 
**** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****  / Hotel Plaza **** /  
Hotel Catania Sea Palace **** / Hotel Romano House **** / Hotel Il Principe 
**** / Hotel Villa del Bosco **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO 
PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA  

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

ATENÇÃO: OS CLIENTES TERÃO DE MOVER-SE POR SUA CONTA PARA O PONTO 
DE SAÍDA DA EXCURSÃO.  
  
EXCURSÕES: 
ATENÇÃO:  EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJAM COM 
OUTROS PARTICIPANTES 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM TICKET DE FERRY. EM 
CASO DE CONFIRMAÇÃO DO CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA 
RESERVA OU NO CANCELAMENTO DA MESMA, A QUANTIDADE 
CORRESPONDENTE AO BILHETE (APROX. € 130,00 PREÇO POR PESSOA) 
SERÁ FATURADA IGUALMENTE 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.140,00 € 990,00 SEM REDUÇÃO 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 3 noites em BB no hotel de 4 estrelas em Sorrento 
- 3 noites em BB em um hotel 4 estrelas em Palermo 
- 1 noite em MP (jantar) em hotel 4 estrelas em Agrigento 
- 1 noite em MP (jantar) em um hotel 4 estrelas em Caltagirone 
- 2 noites em BB em um hotel 4 estrelas em Catânia 
- 6 almoços em restaurantes locais de acordo com o programa indicado 
- Bebidas durante as refeições incluídas: ¼ de vinho ou uma bebida não 
alcoólica + ½ água mineral por pessoa, por refeição 
- Transfer privado do aeroporto de Roma para o hotel Sorrento 
- Excursão regular (com outros clientes) à costa de Capri e Sorrento, 
incluindo balsas de ida e volta - dia inteiro 
- excursão regular a Pompéia - meio dia 
- excursão regular à costa de Amalfi - dia inteiro 
- traslado do hotel Sorrento ao porto de Nápoles para embarque em ferry 
para Palermo 
- Ferry Nápoles - Palermo em cabine interna - 1ª classe 
  ATENÇÃO: UMA vez que a reserva for confirmada, e o bilhete de ferry for 
emitdo, não haverá retornos em caso de alterações e / ou 
  CANCELAMENTOS SUCESSIVOS 
- Transfer do porto de Palermo para o hotel de Palermo 
- Transporte em ônibus regular (com outros passageiros) de 54 assentos a 
partr de terça-feira 
- Guia de acompanhamento disponível a partr de quarta-feira 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita das catedrais de Palermo e 
Monreale 
- Excursão regular de barco (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Guia local em espanhol para a visita a Siracusa (meio dia - máximo de 04 
horas), Agrigento (visita ao Vale dos Templos), Villa Romana del Casale (max. 
02 horas) e Palermo e Monreale (dia inteiro) 
- Transfer do hotel de Palermo para o aeroporto de Palermo 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Imposto municipal: alguns municípios podem aplicar um imposto turístco 
que deve ser pago diretamente no local pelo cliente. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Bilhetes para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais 
- Serviço de portaria 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 

12 DIAS  
11 NOITES 

ROMA PALERMO 

Suplemento salidas del 22.06.23 al 31.08.23 (incluida):  
+€ 100,00 por persona 

COMBINADO SORRENTO & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-ECO7) SAÍDAS TODAS QUINTA-FEIRA DE 30.03.2023 A 12.10.2023 (ÚLTIMA SAÍDA) 



Dia 1 Quinta-feira: Lamezia Terme - Tropea 
Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. Transfer para o hotel na área de Tropea. 
Alojamento 
  
Dia 2 Sexta-feira: Tropea-Stromboli-Lipari-Tropea 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS o permitrem, 
passeio de barco regular a Stromboli para admirar uma das pérolas das Ilhas 
Eólias, conhecida sobretudo pelo seu vulcão atvo e suas erupções de lava 
chamadas de “La Sciara”. Contnue até Lipari e Vulcano para descobrir outras 
duas ilhas Eólias. Volte para Tropea. Alojamento 
  
Dia 3 Sábado: Tropea area 
Café da manhã no hotel e dia livre para descobrir a área de Tropea. Alojamento 
em hotel. 
  
Dia 4 Domingo: Tropea - Taormina 
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora indicada para a transferência para o 
hotel em Taormina. Resto do dia livre. Alojamento 
  
Dia 5 Segunda-feira: Taormina - Siracusa - Taormina 
Café da manhã no hotel e pela manhã excursão regular a Siracusa: a maior cidade 
da antguidade fundada em 734-733 a.C. e chamada de Syraka.  A cidade se 
estende ao longo do mar ao lado da ilha de Or�gia que é conectada ao 
contnente por uma ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu passado 
glorioso: O Templo de Minerva, transformado em uma catedral cristã, a lendária 
Fontana de Arethusa , o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano 
localizado perto do Latomie, o Orecchio de Dionisio. Almoço livre. Volte para 
Taormina. Alojamento em hotel. 
  
Dia 6 Terça-feira: Taormina - Agrigento - Piazza Armerina - Taormina 
Café da manhã no hotel. Em seguida, excursão regular à Piazza Armerina: visita 
da esplêndida Villa Romana del Casale, vila luxuosa, localizada no coração da 
Sicília, um importante exemplo da época romana e onde você pode admirar os 
belos mosaicos que representam os costumes daquele tempo. Almoço livre. 
Contnue até Agrigento "A mais bela cidade dos mortais", onde hoje você ainda 
pode admirar dez templos dóricos que são erguidos no vale. Visite "o Vale dos 
Templos". Retorne a Taormina. Hospedagem no Hotel. 
  
Dia 7 Quarta-feira: Taormina 
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar da cidade mais famosa da Sicília. 
Alojamento em hotel. 
  
Dia 8 Quinta- feira: Taormina - Catania 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Catania.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
  
ATENÇÃO: EXCURSÕES REGULARES SERÃO FEITAS EM ESPANHOL APENAS SE UM MÍNIMO DE 
PARTICIPANTES HISPANOS É ALCANÇADO. DE OUTRA FORMA, AS EXCURSÕES SERÃO 
EXECUTADAS EM INGLÊS E ITALIANO 
ATENÇÃO: OS CLIENTES TERÃO DE MOVER-SE POR SUA CONTA PARA O PONTO DE SAÍDA DA 
EXCURSÃO.  
  
EXCURSÕES: 
ATENÇÃO:  EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJAM COM OUTROS 
PARTICIPANTES 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 3 ESTRELAS 

TROPEA AREA : Hotel La Porta di Mare*** 
TAORMINA AREA: Hotel Baia degli Dei*** 
  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
TROPEA AREA : Hotel Cannamele Resort**** 
TAORMINA ÁREA: Hotel Villa Diorodo**** 
  
EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 

TROPEA AREA : Hotel Villa Paola***** 
TAORMINA ÁREA: Hotel El Jebel***** 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 2.942,00 € 889,00 -€ 57,00

COMBINADO CALABRIA & SICILIA 
VERÃO 2023 (COD. TR-ECBB) SAIDAS TODAS AS QUINTA-FEIRA DESDE 

SUPLEMENTO MEIA PENSION:  
€ 790,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 
 Suplementos temporadas 
25.05.23-21.09.23(incluida) = + € 575,00 por persona 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 1.850,00 € 707,00 -€ 45,00 

EM HOTEIS 4 ESTRELAS 

SUPLEMENTO MEIA PENSION:  
MEIA PENSÃO: € 200,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 
 Suplementos temporadas 
29.06.23-20.07.23(incluida) = + €   50,00 por persona 
27.07.23-31.08.23(incluida) = + € 120,00 por persona 

8 DIAS 7 NOITES 
TROPEA-TAORMINA 
QUINTA-FEIRA-QUINTA-FEIRA 
COM EXCURSÕES REGULARES 
SAÍDAS TODAS TERÇA-FEIRA A PARTIR DE 
04.04.2023 ATÉ 10.10.2023 (ÚLTIMA SAÍDA) 

EM HOTEIS 5 ESTRELAS 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 1.324,00 € 258,00 -€ 15,00

EM HOTEIS 3 ESTRELAS 

SUPLEMENTO MEIA PENSION:  
€ 173,00 p por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 
 Suplementos temporadas 
30.03.23-27.04.23(incluida) + 29.06.23-20.07.23(incluida)= + € 130,00 por 
persona 
27.07.23-31.08.23(incluida)= + € 595,00 por persona 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 
O VALOR INCLUI 
- 3 noites em BB em hotel da categoria escolhida na área de Tropea 
- 4 noites em BB no hotel da categoria escolhida de Taormina 
- transfer do aeroporto de Lamezia Terme para o hotel Tropea 
- Excursão regular em barco a Stromboli, Lipari & Vulcano SE AS 
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS permitrem. 
- Transfer do hotel Tropea para o hotel Taormina 
- Excursão regular a Agrigento / Piazza Armerina 
- Excursão regular para Siracusa 
- Transporte do hotel Taormina para o aeroporto de Catania 
- Iva 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôo de chegada a Lamezia Terme e voo de partda de Catania. 
- City tax:  imposto municipal nos hotéis 
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Entradas aos monumentos 
- Dicas e extras pessoais, gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1 Terça-feira: Lamezia Terme - Tropea 
Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. Transfer para o hotel na área de Tropea. 
Alojamento 
  
Dia 2 Quarta-feira: Tropea-Reggio Calabria-Scilla-Tropea 
Café da manhã no hotel.  Começaremos uma viagem para descobrir a beleza da 
Calábria desde a "Costa dos Deuses" até à "Costa Viola". Nós visitaremos o Monte. St. 
Elia acima de Palmi que tem uma bela paisagem e Scilla, famosa por seu charmoso 
distrito de pesca Chianalea. As ruas de Reggio Calabria estão cheias de edi�cios 
elegantes, há grandes lojas (tempo livre a disposição para fazer compras) e visitaremos 
as magníficas estátuas de Riace no Museu Arqueológico de Reggio Calabria. Outro 
destaque é Penteda¡lo, a "Cidade Fantasma" da Calábria.  Regresso para o hotel. 
Alojamento 
  
Dia 3 Quinta-feira: Tropea - Gerace - Salo - Tropea 
Café da manhã no hotel e dia dedicado a descobrir a Calábria.  Hoje faremos uma 
viagem pelas colinas, vinhas e belas paisagens. Vamos parar em Stlo, uma cidade 
medieval rica em monumentos esplêndidos, como "La Ca{olica". Visitaremos o centro 
histórico da cidade de Gerace para descobrir igrejas e palácios de rara beleza. 
Cruzando o coração da Calábria, passaremos pelo Parque Nacional de Aspromonte e 
finalmente pararemos perto de Nicotera para provar um vinho biológico e azeite de 
oliva extra virgem. Regresso ao hotel e Alojamento. 
  
Dia 4 Sexta-feira: Tropea - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Transfer para a estação de trem de Lamezia. Trem 2ª classe de 
Tropea para Nápoles. Transfer privada da estação ferroviária de Nápoles para o hotel 
Sorrento. Resto do dia livre para a visita de Sorrento. Alojamento 
  
Dia 5 Sábado: Sorrento - Capri - Ana Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Saída em balsa regular para Capri. Esta maravilhosa ilha tem 
uma paisagem natural incomparável e tem sido o refúgio dos ricos e famosos há anos. 
Suas ruas são como um labirinto e estão cheias de butques de grife, lojas, bares e 
restaurantes. Faremos um tour guiado pela cidade de Capri e pelos jardins de Augustus. 
Tempo livre para explorar a cidade. Este dia também inclui uma visita guiada a Ana 
Capri e a bela Villa San Michele e, se o tempo permitr, será possivel apanhar o 
teleférico até o ponto mais alto da ilha. Regresso ao porto e regresso de ferry para 
Sorrento. Alojamento em hotel.  
  
Dia 6 Domingo: Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Saída de Sorrento em ônibus pela estrada costeira "Uma das 
estradas costeiras mais pitorescas da Europa". A paisagem é magnífica, com vista para o 
Mediterrâneo. A estrada gira e gira em direção a "Positano" (aproximadamente 20 
minutos de Sorrento). A cidade de Positano se estende por diferentes níveis desde a 
estrada principal até o nível do mar. "O ônibus para poucos minutos no topo da estrada 
(sem chegar a Positano) para que os hóspedes possam apreciar a vista e trar fotos 
Esta viagem espetacular contnua com vistas fabulosas para Amalfi (aproximadamente 
1 hora). Nós chegaremos em Amalfi ao redor das 10  horas dependendo de tráfico. Os 
hóspedes terão 2 horas de tempo livre, onde poderão visitar "a magnífica catedral do 
século IX que orgulhosamente domina a praça principal de Amalfi" e "passear pelas 
ruas estreitas da cidade, em torno de muitas lojas" ou "desfrutar de um café em um dos 
cafés de Amalfi ". Saída para a pequena cidade de Scala, de onde há excelentes vistas 
sobre Ravello. A excursão contnua até "Ravello", que fica nos Montes em Amalfi. Este é 
o lugar onde Wagner foi inspirado para escrever parte de uma de suas óperas e é a 
partr daqui que você pode apreciar as melhores vistas da Costa Amalfitana olhando 
para Minori ou Maiori. Esta pequena e pitoresca cidade tem uma praça principal onde a 
peça central é a pitoresca catedral do século XI. Outra opção é visitar Villa Rufolo com 
seus jardins e vistas maravilhosas. 
Para a viagem de volta a Sorrento nos dirigimos para as colinas de onde tomamos a 
autoestrada para Castellammare e depois novamente na estrada costeira de Sorrento. 
Alojamento em hotel. 
  
Dia 7 Segunda-feira: Sorrento - Pompeia - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Viaje de Sorrento, pela rota panorâmica da península de 
Sorrento e pela rodovia. Vamos sair da estrada em Pompeia. A viagem é de aprox. 45 
minutos de Sorrento para Pompeia. Ao chegar na entrada do síto arqueológico, o guia 
vai esperar que os clientes paguem seus ingressos 
Acompanhado pelo guia, os clientes irão explorar as principais característcas da cidade 
antga, os banheiros, padarias, Arena e bordel, para citar alguns. 
Alojamento em hotel. 
  
Dia 8 Terça-feira: Sorrento - Nápoles 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Nápoles ou ao centro de Nápoles. 
Fim dos nossos serviços 
  
ATENÇÃO: EXCURSÕES REGULARES SERÃO FEITAS EM ESPANHOL APENAS SE 
UM MÍNIMO DE PARTICIPANTES HISPANOS É ALCANÇADO. DE OUTRA FORMA, 
AS EXCURSÕES SERÃO EXECUTADAS EM INGLÊS E ITALIANO 
ATENÇÃO: OS CLIENTES TERÃO DE MOVER-SE POR SUA CONTA PARA O PONTO 
DE SAÍDA DA EXCURSÃO.  
  
EXCURSÕES: 
ATENÇÃO:  EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJAM COM 
OUTROS PARTICIPANTES 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.880,00 € 950,00 -€ 50,00

COMBINADO CALABRIA & SORRENTO 
VERÃO 2023 (COD. TR-ECBC) SALIDAS TODOS LOS MARTES DESDE EL 04.04.2023 HASTA EL 10.10.2023 (ULTIMA SALIDA) 

SUPLEMENTO MEIA PENSÃO: € 210,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
04.04.23-18.04.23(incluida) = + € 110,00 por persona 
30.05.23-20.06.23(incluida) = + € 300,00 por persona 
27.06.23-18.07.23(incluida) + 03.10.23-10.10.23(incluida)= + € 340,00 por persona 
25.07.23-22.08.23(incluida) = + € 480,00 por persona 
29.08.23-26.09.23(incluida) = + € 340,00 por persona 

8 DIAS 7 NOITES 
TROPEA-SORRENTO 
TERÇA-FEIRA-TERÇA-FEIRA 
COM EXCURSÕES REGULARES 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 3 noites no BB em um hotel 4 estrelas na área de Tropea 
- 4 noites no BB num hotel de 4 estrelas na área de Sorrento 
- Bilhete de trem de 2ª classe de Lamezia para Nápoles, incluindo o transporte de uma 
mala por pessoa 
  Atenção: uma vez que o bilhete é emitdo, não haverá reembolso em caso de 
cancelamentos ou alterações 
- transfer do aeroporto de Lamezia Terme para o hotel Tropea 
- transfer do hotel Tropea para a estação de trem de Lamezia 
- transfer da estação ferroviária de Nápoles para o hotel Sorrento 
- transfer do hotel Sorrento para o aeroporto de Nápoles ou para o centro da cidade 
- Excursão regular a Reggio Calabria & Scilla de Tropea (com outros partcipantes. A 
língua espanhola não é garantda). Os clientes se movem por conta própria ao ponto 
  de saída da excursão 
- Excursão regular a Gerace & Stlo de Tropea (com outros partcipantes. A língua 
espanhola não é garantda). Os clientes se movem por conta própria ao ponto 
  de saída da excursão 
- Excursão regular a Capri e Ana Capri de Sorrento (com outros partcipantes. A língua 
espanhola não é garantda). Os clientes se movem por conta própria ao ponto 
  de saída da excursão. Inclui balsa regular de / para Capri 
- Excursão regular à Costa Amalfitana a partr de Sorrento (com outros partcipantes. A 
língua espanhola não é garantda). Os clientes se movem por conta própria ao ponto 
  de saída da excursão 
- Excursão regular a Pompeia de Sorrento (com outros partcipantes. A língua espanhola 
não é garantda). Os clientes se movem por conta própria ao ponto 
  de saída da excursão 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôo de chegada a Lamezia Terme e voo de partda de Nápoles. 
- city tax: imposto municipal nos hotéis 
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 
- Entradas aos monumentos 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Dicas e extras pessoais, gorgetas 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 
  

HOTEIS OU SIMILARES 
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

TROPEA ÁREA    : HOTEL TROPIS**** 
SORRENTO          : HOTEL ANTICHE MURA**** 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Dia 1 Quarta-feira: Catania 
Chegada ao aeroporto de Catania. Traslado ao 
hotel. Alojamento 
  
Dia 2 Quinta-feira: Catania 
Café da manhã no hotel. Os passageiros devem ir 
por sua conta para o ponto de partda da 
excursão. Nosso passeio começa com a visita ao 
Palácio Stesicoro, onde fica o anfiteatro romano 
do século I I . Passando pela Via Etnea, 
encontraremos a Via dei Crociferi, uma das ruas 
barrocas mais bonitas da Itália, cheia de igrejas, 
fechadas ao norte pela Villa Cerami (hoje a 
faculdade de direito) e ao sul pelo Arco de San 
Benede{o. Assim chegaremos à Plaza Università, 
que apresenta o imponente Palácio Central da 
Universidade. O passeio contnua até a Plaza 
Vincenzo Bellini, famosa pelo Teatro Massimo; 
também chegaremos à Plaza Duomo, onde 
encontraremos “u liotru”, o símbolo de elefante da 
cidade e o Duomo. Passando pela característca 
Pescheria (antgo mercado de peixe), iremos ao 
Castelo Ursino, hoje sede do museu cívico de 
Catania. Tarde livre. Alojamento em hotel. 
  
Dia 3 Sexta-feira: Catania - Etna - Taormina - 
Catania 
Café da manhã no hotel e saída para o vulcão 
Etna. Primeiro, pare no Rifugio Sapienza, onde 
podemos descobrir as últmas erupções e as 
antgas crateras selvagens. Contnuaremos com 
uma caminhada por uma das trilhas do Etna, com 
vistas sugestvas do Vale do Bove. Depois 
visitaremos uma caverna de lava com capacetes e 
lâmpadas. Terminaremos nosso passeio com uma 
deliciosa degustação de produtos �picos em uma 
fazenda orgânica que podemos visitar e onde 
podemos comprar vinho, mel e outros produtos. 
Contnue até Taormina, parando na adorável "Isola 
Bella", uma reserva natural conhecida como "A 
Pérola do Jónico" por sua beleza na selva, unida ao 
contnente por uma fina l inha de areia. 
Possibilidade de tomar banho nessas águas 
cristalinas. Tempo livre para o almoço. 
Tarde dedicada à pitoresca Taormina. Pela sua rua 
principal, Corso Umberto, localizada entre os 
portões de Catania e Messina, podemos admirar 
os monumentos mais importantes: Palazzo 
Corvaja (Museu de artes e tradições populares); 
Teatro Grego, Plaza IX Abril, Torre do Relógio, 
Catedral Fortezza, Badia Vecchia, Palazzo Duca de 
Santo Stefano, entre outros. Também teremos a 
possibilidade de fazer compras em seus negócios 
exclusivos. Volto para Catania. Alojamento em 
hotel 

Dia 4 Sábado: Catania - Siracusa, Oragia e Noto - 
Catania 
Café da manhã no hotel. Partda para Siracusa. O 
passeio começará com uma visita ao parque 
arqueológico de Neapolis, que abriga a maioria 
dos monumentos gregos e romanos de Siracusa. É 
a área mais representatva desta cidade grega 
antga, com grandes extensões de verde e um 
caminho traçado pela antga estrada romana que 
leva aos principais monumentos arqueológicos: o 
Teatro Grego, ainda é usado para concertos de 
música clássica, o Anfiteatro Romano, A Latomia 

del Paraíso, com a "Orelha de Dionísio e a Gruta 
dos Cordari, o Altar de Hierón e a igreja de San 
Nicolás de Cordaro. Contnue até Ortgia, a alma 
de Siracusa, entre templos gregos e igrejas cristãs, 
palácios Aragonês e Barroco, pátos, ruelas árabes, 
lojas e pequenas praças, visitaremos a esplêndida 
Fonte de Aretusa e a Praça Duomo, cercada por 
palácios barrocos. Tempo livre para o almoço. 
Patrimônio Mundial da UNESCO O centro de 
Noto é um verdadeiro museu ao ar livre, onde será 
incrível caminhar pela rua principal "Co rso 
Vi{orio Emanuele "e admirar os inúmeros palácios 
e igrejas que são apelidadas de" o jardim de pedra 
". Volto para Catania. Alojamento em hotel. 
  
Dia 5 Domingo: Catania - Malta 
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora 
indicada para o traslado para o aeroporto de 
Catania. Voo AirMalta na classe Econômica. 
Chegada ao aeroporto de Luqa Malta e traslado ao 
hotel. Alojamento 
  
Dia 6 Segunda-feira: Malta: La Valleta e Malta 
Experience 
Café da manhã no hotel e excursão regular a 
Valleta. Nossa excursão começa andando pelas 
ruas vibrantes de Valle{a, que lhe permitrá 
descobrir o encanto e a beleza desta cidade 
fortficada construída pelos Cavaleiros de San Juan 
em 1566. A Ordem dos Cavaleiros reinou as ilhas 
por 268 anos, deixando um legado cultural único 
dos quais Valle{a é o principal exemplo. Primeiro, 
visitamos os Jardins de Barracca Superior, de onde 
admiramos a vista panorâmica do Grand Port. 
Contnuamos em direção à catedral de San Juan e 
ao Oratório, que contém as pinturas de 
Caravaggio, as tapeçarias flamengas e o museu da 
igreja. Esta catedral possui um dos pisos de 
mármore mais excepcionais do mundo. Descendo 
a rua da República, passamos em frente ao Palácio 
dos Grão-Mestres e à recentemente restaurada 
Praça de São Jorge, antes de concluir com o 
espetáculo audiovisual da Experiência de Malta, 
no qual conheceremos um pouco mais da história 
de Malta através de dos séculos e que aqui 
podemos reviver! Volto para o hotel. Tarde livre. 
Alojamento 
  
Dia 7 Terça-feira: Malta: Medina 
Café da manhã no hotel e excursão regular a 
Medina. A excursão de hoje nos leva à parte 
central de Malta, dominada pela fortaleza 
medieval de Medina, a antga capital de Malta. 
Suas ruas estreitas que datam dos tempos 
medievais nos levam aos bastões imponentes que 
oferecem vistas magníficas da ilha. Caminhando 
por suas ruas, descobrimos diferentes estlos 
arquitetônicos em seus edi�cios, como o 
normando e o barroco, todos de grande 
importância. O tempo não passa na "Cidade 
Silenciosa", que é como um paraíso para os 
produtores de cinema. Deixando Medina pelo 
Portão Grego, paramos para visitar as catacumbas 
cristãs em Rabat, antes de seguir em direção às 
falésias de Dingli. Após o almoço, visitaremos o 
San Antonio Gardens, localizado perto do Palácio 
Presidencial, que podemos admirar do lado de 
fora. Teremos a oportunidade de visitar o centro  

de artesanato de Ta Qali e concluir, vamos 
surpreendê-lo com a igreja de Mosta, com uma 
das maiores cúpulas da Europa. Volto para o hotel. 
Alojamento 
  
Dia 8 Quarta-feira: Malta 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
de Luqa-Malta. Fim dos nossos serviços.  
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

EXCURSÕES:ATENÇÃO AS EXCURSÕES SÃO 
EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJARÃO COM 
OUTROS PARTICIPANTES 

ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM 
TICKET DE AVIÃO. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DO 
CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA OU 
NO CANCELAMENTO DA MESMA, A QUANTIDADE 
CORRESPONDENTE AO BILHETE (APROX. € 130,00 
PREÇO POR PESSOA) SERÁ FATURADA IGUALMENTE 

HOTEIS OU SIMILARES 
 EM HOTEIS DE 3 ESTRELAS 

CATANIA:  
HOTEL PALAZZO STESICOREA*** O SIMILAR  
(ocupando habs Standard) 

MALTA:  
HOTEL PLAZA & PLAZA RESORT*** O SIMILAR 
(ocupando habs Standard) 
  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

CATANIA:  
EXCELSIOR**** O SIMILAR (ocupando habs Standard) 

MALTA:  
HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI**** O SIMILAR 
(ocupando habs Standard) 
  
EM HOTEIS DE 4S E 5 ESTRELAS 

CATANIA:  
HOTEL ROMANO HOUSE*****S O SIMILAR 
(ocupando habs Standard) 

MALTA:  
HOTEL HILTON MALTA PORTOMASO***** O 
SIMILAR (ocupando habs Standard) 
  
EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

COMBINADO CATANIA & MALTA 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECBM) SAIDAS TODAS AS QUARTA-FEIRA DE 29.03.2023 ATÉ 18.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

8 DIAS 7 NOITES 
CATANIA-MALTA 
QUARTA-FEIRA-QUARTA-FEIRA 
COM EXCURSÕES REGULARES 



PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- 4 noites em BB em hotel da categoria escolhida em Catania 
- 3 noites em BB em hotel da categoria escolhida em Malta 
- traslado do aeroporto para o hotel em Catania 
- tour panorâmico multlingue regular a pé de Catania 
- excursão multlíngue regular ao Etna e Taormina 
- excursão multlíngue regular em Siracusa, Ortgia e Noto 
- traslado do hotel para o aeroporto de Catania 
- voo com a Cía. AirMalta na classe Econômica (impostos e combus�vel 
incluídos) de Catania Fontanarossa a Malta Luqa. Atenção: as tarifas aéreas, 
bem como o aumento de combus�vel, devem ser consultadas no momento 
da reserva e reconfirmadas no momento da emissão final das passagens 
aéreas, pois estão sujeitas a alterações sem aviso prévio pela empresa. 
aérea). 
ATENÇÃO: Inclui o faturamento de 1 mala (no máximo 20 kg) por pessoa, 
além de uma bolsa (no máximo 5 kg). O excesso de quilos será suportado 
pelos clientes. 
- transfer do aeroporto de Malta para o hotel em Malta 
- excursão regular Valle{a e Malta Experience 
- excursão regular à Medina 
- transfer do hotel de Malta para o aeroporto de Malta. 
- IVA 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Voo de chegada para a Sicília e voo de partda de Malta 
- imposto municipal nos hotéis=city tax 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 
- Bilhetes para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais 
- Serviço de portaria 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.233,00 € 220,00 € 1.103,00 

 EM HOTEIS 3 ESTRELAS 

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO:  
€ 200,00 por pessoa (7 jantares no hotel - sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
28.06.23-13.09.23(incluida) = + € 100,00 por pessoa 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.408,00 € 312,00 € 1.269,00 

 EM HOTEIS 4 ESTRELAS 

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO:  
€ 220,00 por pessoa (7 jantares no hotel - sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
28.06.23-13.09.23(incluida) = + € 110,00 por pessoa 

8 DIAS 7 NOITES 
CATANIA MALTA 

QUARTA-FEIRA-QUARTA-FEIRA 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.780,00 € 692,00 € 1.610,00

 EM HOTEIS 4S & 5 ESTRELAS 

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO: 
 € 640,00 por pessoa (7 jantares no hotel - sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
24.05.23+20.09.23(incluida) = + € 210,00 por pessoa 

COMBINADO CATANIA & MALTA 
VERÃO 2023 (COD. CT-ECBM) SAIDAS TODAS AS QUARTA-FEIRA DE 29.03.2023 ATÉ 18.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

COM CIRCUITO REGULAR NA SICÍLIA  
E EXCURSÕES REGULARES EM MALTA 

Dia 1 Segunda-feira: Palermo 
Chegada em Palermo Transfer em grupo (com outros 
partcipantes) para o hotel. Reunião com os 
partcipantes no hotel. Jantar livre. Hospedagem 
  
Dia 2 Terça-feira: Palermo-Monreale-Palermo 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda para 
Monreale e visite o Claustro Beneditno e a Catedral. 
Sob a desculpa sugestva de que uma visão onírica em 
que ele encontrou um tesouro escondido por seu pai, 
o rei normando Guilherme II realizou a construção de 
uma das mais belas catedrais da Europa. Mais tarde, 
você retornará à cidade de Palermo para um breve 
passeio panorâmico de ônibus. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, faremos um passeio pelo 
centro histórico da capital da Sicília. Visitaremos seus 
principais monumentos, como a Capela Palatna, a 
Catedral de Palermo, a famosa Praça de Pretória, 
imensa fonte completamente trabalhada em mármore 
branco de Carrara, com alegorias mitológicas, o 
Qua{ro Cant ou a Piazza Vigliena, em homenagem 
ao vice-rei sob cujo mandato foi concluído a 
construção dos quatro palácios barrocos, no 
cruzamento da Via Vi{orio Emmanuele e Via 
Maqueda, a igreja normanda dos Martorana, também 
chamada Santa Maria del'Ammiraglio, que foi criada 
em 1143 por Giorgio de Antoquía, almirante de 
Roger II. Jantar livre. Hospedagem 
  
Dia 3 Quarta-feira: Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 
Café da manhã no hotel e partda para Erice, uma 
cidade medieval localizada a 750 metros acima do 
nível do mar. Ele reúne muitas característcas da 
Sicília, como o urbanismo normando, a organização 
habitacional árabe ao redor do páto e uma grande 
variedade de doces. Contnue para a parte oeste da 
Sicília para a visita panorâmica de Trapani com suas 
salinas. Visitaremos a área de produção de sal 
marinho cercada pelos moinhos que permitem a 
elaboração do famoso sal de Trapani. Almoço a 
caminho. Após o almoço, saída para Agrigento: “A 
mais bela cidade dos mortais” onde hoje, você ainda 
pode admirar dez templos dóricos que se erguem no 
vale. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 4 Quinta-feira: Agrigento - Piazza Armerina - 
Caltagirone 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao "Valle 
dei Templi" com guia local. Contnuação até a Piazza 
Armerina. Almoço em casa rural da região. Visite com 
um guia local a esplêndida Villa Romana del Casale, 
uma luxuosa residência, localizada no coração da 
Sicília, um importante exemplo da época romana e 
onde se pode admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. Saída para 
Caltagirone, uma espécie de tesouro que deve ser 
descoberto e saboreado com paciência e dedicação. A 
“Capital da Cerâmica” centra a sua promoção turístca 
na imagem de um centro produtor de cerâmica, pelo 
que iremos visitar um laboratório cerâmico, onde 
poderão tocar manualmente a técnica de produção e 
fazer o seu próprio objecto. Jantar. Pernoite no hotel. 
  
Dia 5 Sexta-feira: Caltagirone – Noto - Siracusa - 
Catania 
Café da manhã no hotel e pela manhã saída para 
Noto, capital do barroco siciliano, onde poderá 
admirar a Catedral completamente renovada após 
vários anos de restauração e também passear por 

suas ruas repletas de tesouros arquitetônicos. 
Contnuação para Siracusa: a maior cidade da 
antguidade fundada em 734-733 aC. e ligou para 
Syraka. Teremos uma experiência única antes do 
almoço. Se as condições permitrem, faremos um mini 
cruzeiro para admirar as belezas da cidade velha de 
Syracuse a bordo de um barco. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, visita a Siracusa que se 
estende ao longo do mar, próximo à ilha de Ortgia, 
que está ligada ao contnente por uma ponte e 
oferece ao visitante os ves�gios de seu glorioso 
passado: O Templo de Minerva, transformado em 
Catedral Cristã, o a lendária Fontana di Arethusa, o 
Templo de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro 
Romano localizado perto da Latomie, o Orecchio di 
Dionisio. Contnuação para Catânia onde, com guia 
local, faremos uma visita panorâmica a pé. Esta 
cidade, a mais importante da costa oriental, 
caracteriza-se principalmente pelas suas construções 
em pedra vulcânica. Jantar livre. Pernoite no hotel. 
Dia 6 Sábado: Catania - Etna - Taormina-Catania 
Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS O permitrem, partremos para o 
Monte Etna: o vulcão mais alto e ainda atvo da 
Europa (3.345 metros): o ônibus chegará ao Refúgio 
de Sapienza a 1.800 metros de alttude. Visita das 
crateras silenciadas, a chamada "Crateri Silvestri". 
Esplêndida é a variedade de flora e esplêndidas 
também são as paisagens lunares que podem ser 
vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão 
criou um lugar onde natureza, cultura e história se 
uniram para dar origem a um lugar único no mundo. 
Vamos almoçar em uma casa rural no sopé do Etna, 
onde, além de desfrutar de uma refeição �pica e 
genuína, podemos saborear o vinho Etna de nossa 
própria produção. Contnuação para Taormina: está 
localizado no cume da rocha pitoresca do Monte 
Taurus (204m. Alttude). Tempo livre para fazer 
compras, descobrir as ruas romântcas da cidade ou 
visitar o famoso Teatro Grego, de onde você pode 
desfrutar de um panorama magnífico, tanto do Etna 
quanto do Mar Jônico. Regresso para Catania. Jantar 
livre. Hospedagem em hotel. 
  
Dia 7 Domingo: Catania - Malta 
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora indicada 
para a transferência para o aeroporto de Catania. Voo 
AirMalta na classe Econômica. Chegada ao aeroporto 
de Luqa Malta e traslado ao hotel. Alojamento 

Día 8 Segunda-feira: Malta: La Valleta e Malta 
Experience 
Café da manhã no hotel e excursão regular a Valleta. 
Nossa excursão começa andando pelas ruas vibrantes 
de Valle{a, que lhe permitrá descobrir o encanto e a 
beleza desta cidade fortficada construída pelos 
Cavaleiros de San Juan em 1566. A Ordem dos 
Cavaleiros reinou as ilhas por 268 anos, deixando um 
legado cultural único dos quais Valle{a é o principal 
exemplo. Primeiro, visitamos os Jardins de Barracca 
Superior, de onde admiramos a vista panorâmica do 
Grand Port. Contnuamos em direção à catedral de 
San Juan e ao Oratório, que contém as pinturas de 
Caravaggio, as tapeçarias flamengas e o museu da 
igreja. Esta catedral possui um dos pisos de mármore 
mais excepcionais do mundo. Descendo a rua da 
República, passamos em frente ao Palácio dos Grão-
Mestres e à recentemente restaurada Praça de São 
Jorge, antes de concluir com o espetáculo audiovisual 
da Experiência de Malta, no qual conheceremos um 
pouco mais da história de Malta através de dos 
séculos e que aqui podemos reviver! Volto para o 
hotel. Tarde livre. Alojamento 

  
Dia 7 Terça-feira: Malta: Medina 
Café da manhã no hotel e excursão regular a Medina. 
A excursão de hoje nos leva à parte central de Malta, 
dominada pela fortaleza medieval de Medina, a antga 
capital de Malta. Suas ruas estreitas que datam dos 
tempos medievais nos levam aos bastões imponentes 
que oferecem vistas magníficas da ilha. Caminhando 
por suas ruas, descobrimos diferentes estlos 
arquitetônicos em seus edi�cios, como o normando e 
o barroco, todos de grande importância. O tempo não 
passa na "Cidade Silenciosa", que é como um paraíso 
para os produtores de cinema. Deixando Medina pelo 
Portão Grego, paramos para visitar as catacumbas 
cristãs em Rabat, antes de seguir em direção às 
falésias de Dingli. Após o almoço, visitaremos o San 
Antonio Gardens, localizado perto do Palácio 
Presidencial, que podemos admirar do lado de fora. 
Teremos a oportunidade de visitar o centro de 
artesanato de Ta Qali e concluir, vamos surpreendê-lo 
com a igreja de Mosta, com uma das maiores cúpulas 
da Europa. Volto para o hotel. Alojamento 
  
  
Dia 10 Quarta-feira: Malta: As três cidades 
Café da manhã no hotel e excursão regular As Três 
Cidades. 
Descubra a área do Grand Harbour, em frente a 
Valle{a, conhecida como as três cidades: Vi{oriosa, 
Cospicua e Senglea. Aqui os Cavaleiros de San Juan se 
estabeleceram em 1530. Passando em frente a 
Cospicua, chegamos a Vi{oriosa para passear por 
suas ruas estreitas à sombra de seus edi�cios 
históricos, incluindo os primeiros albergues da línguas 
diferentes em que a Ordem dos Cavaleiros foi 
dividida. Da marina de Vi{oriosa, tomaremos um 
dgahjsa, um barco �pico de Malta para fazer um mini-
cruzeiro pelas enseadas coloridas do Grand Harbour. 
Dos Jardins de Senglea, localizados na ponta da 
península, podemos apreciar uma vista de 360 graus 
do Grande Porto, incluindo o impressionante Forte 
Sant Angelo, de onde o Grão-Mestre La Valle{e 
liderou a defesa das ilhas durante o Grande Cerco em 
1565 Volto para o hotel. Tarde livre e hospedagem 
  
Dia 11 quinta-feira: Malta 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de 
Luqa-Malta. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O AV I S O . E M Q U A L Q U E R C A S O , 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

JANTARES E / OU ALMOÇOS DURANTE O 
CIRCUITO PODEM SER REALIZADOS NO HOTEL, 
COMO EM UM RESTAURANTE LOCAL. 

COMBINADO SICILIA & MALTA 
VERÃO 2023 (COD. PA-ECOM) TODAS AS SEGUNDAS-FEIRA DE 27.03.2023 ATÉ 23.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA DE VERÃO) 

11 DIAS 10 NOITES 
PALERMO-MALTA 
SEGUNDA-FEIRA/QUINTA-FEIRA 



HOTEIS OU SIMILARES 

PALERMO    :  
HOTEL PALAZZO SITANO**** / HOTEL NH PALERMO**** / HOTEL 
GARIBALDI**** / HOTEL CRISTAL PALACE**** /  HOTEL FEDERICO II **** / 
HOTEL VECCHIO BORGO**** 

AGRIGENTO :  
GRAND HOTEL MOSÈ**** / HOTEL DELLA VALLE**** / HOTEL DIOSCURI BAY 
PALACE**** / HOTEL DEMETRA**** / HOTEL VILLA ROMANA**** / HOTEL 
KAOS**** 

CALTAGIRONE :  
HOTEL NH VILLA SAN MAURO**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL 
RESERVADO PODERIA ESTAR NA ÁREA DE RAGUSA EM VEZ DA CALTAGIRONE 
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR NA ÁREA DE 
CATANIA EM VEZ DA CALTAGIRONE 

CATANIA      :  
HOTEL EXCELSIOR **** / HOTEL NH CATANIA**** / HOTEL KATANÉ**** / 
HOTEL NETTUNO **** / HOTEL NH PARCO DEGLI ARAGONESI****  / HOTEL 
PLAZA **** /  HOTEL CATANIA SEA PALACE **** / HOTEL ROMANO HOUSE 
**** / HOTEL IL PRINCIPE **** / HOTEL VILLA DEL BOSCO **** EN ALGUNAS 
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR NA ÁREA DE 
TAORMINA EM VEZ DA CATANIA 

MALTA : 
HOTEL GOLDEN TULIP**** / HOTEL JULIANI **** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM  DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA  

ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM TICKET DE AVIÃO. EM 
CASO DE CONFIRMAÇÃO DO CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA 
OU NO CANCELAMENTO DA MESMA, A QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO 
BILHETE (APROX. € 130,00 PREÇO POR PESSOA) SERÁ FATURADA IGUALMENTE 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS  
  
“VERDEMONUMENTAL” 
€ 165,00 por pessoa PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO 
Inclui:- ingressos aos monumentos. Inclui ingressos para: PALERMO: Capela 
Palatna / PALERMO: Igreja Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa Romana del Casale / 
SIRACUSA: Zona Arqueológica / SIRACUSA: Catedral / LA VALLETTA: Co-
Catedral San Juan / MALTA: Catacumbas de San Anton 
ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido em 01.09.22. Caso os 
ingressos subam, teremos que adaptar o preço do suplemento 
automatcamente. 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.829,00 € 375,00 € 1.750,00 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

SUPLEMENTO TEMPORADAS 
26.06.23 al 04.09.23(incluida)= + € 135,00 por persona  

11 DIAS  
10 NOITES 

 PALERMO MALTA 

O VALOR INCLUI 
- Traslado de grupo de chegada (aeroporto / estação ou porto de Palermo) 
para o hotel de Palermo 
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas, ocupando quartos duplos com 
banheiro privatvo ou chuveiro. 
- 10 cafés da manhã no hotel, 6 almoços em restaurantes locais ou casas 
rurais de acordo com o programa 
- 2 jantares no hotel de acordo com o programa 
- Bebidas durante as refeições incluídas na Sicília: ¼ de vinho ou uma bebida 
não alcoólica + ½ água mineral por pessoa por refeição 
- Fones de ouvido obrigatórios para a visita às catedrais de Palermo e 
Monreale (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.21. Caso o preço 
aumente, teremos que adaptar automatcamente o preço do passeio) 
- Degustação de vinhos e produtos �picos do Etna  
- degustação de doces �picos de Erice  
- Transporte em ônibus de luxo de últma geração COM CONEXÃO WI-FI !! 
na Sicília 
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa na Sicilia 
- Excursão regular de barco (com outros partcipantes) ao redor da ilhota de 
Ortgia (Siracusa) 
- Experiência de fabricação de cerâmica em laboratório em Caltagirone 
- Guia de acompanhamento em espanhol do 2º ao 6º dia. 
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Erice, Trapani e Catania 
- Visita livre em Taormina 
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo, Agrigento, Villa romana del 
Casale e Siracusa. 
- Excursões regulares com guia local multlíngue (incluindo espanhol) em 
Malta 
- Transfer privado hotel Catania / apt Catania 
- Transfer privado apt / hotel / apt em Malta 
- voo com a Cia AirMalta na classe econômica (taxas e combus�vel 
incluídos) de Catania Fontanarossa para Malta Luqa. Atenção: as tarifas 
aéreas, bem como os aumentos de combus�vel, devem ser consultadas no 
momento da reserva e reconfirmadas no momento da emissão final das 
passagens aéreas, pois estão sujeitas a alterações sem aviso prévio pela 
companhia aérea. ) 
ATENÇÃO: Inclui o faturamento de 1 mala (no máximo 20 kg) por pessoa, 
além de uma bolsa (no máximo 5 kg). O excesso de quilos será suportado 
pelos clientes.  
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTO DA CIDADE  
- Bebidas durante as refeições em Malta 
- Ingressos para os monumentos. 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Guia local em Taormina 
- Dicas e extras pessoais. 

COMBINADO SICILIA & MALTA 
VERÃO 2023 (COD. PA-ECOM) TODAS AS SEGUNDAS-FEIRA DE 27.03.2023 ATÉ 23.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA DE VERÃO) 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Dia 1 Sábado: Catania-Taormina 
Chegada ao aeroporto de Catania. Traslado ao hotel 
Taormina. Alojamento 
  
Dia 2 Domingo: Taormina 
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar desta 
famosa cidade na costa leste da Sicília. Alojamento no 
hotel Taormina. 
  
Dia 3 Segunda-feira: Taormina - Siracusa - Taormina 
Café da manhã no hotel e pela manhã excursão regular a 
Siracusa: a maior cidade da antguidade fundada em 
734-733 aC. e ligou para Syraka. Estende-se ao longo do 
mar, próximo à ilha de Ortgia, ligada ao contnente por 
uma ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu 
passado glorioso: o Templo de Minerva, transformado em 
uma catedral cristã, a lendária Fontana di Arethusa , o 
templo de Apolo, o teatro grego e o anfiteatro romano 
localizado perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. 
Almoço livre. Regresso para Taormina. Alojamento em 
hotel. 
  
Dia 4 Terça-feira: Taormina - Agrigento - Piazza Armerina 
- Taormina 
Café da manhã no hotel. Em seguida, excursão regular à 
Piazza Armerina: visita à esplêndida Villa Romana del 
Casale, alojamento de luxo, localizado no coração da 
Sicília, um exemplo importante da época romana e onde 
você pode admirar os belos mosaicos que representam os 
costumes e costumes daquele tempo. Almoço livre. 
Contnue até Agrigento "A mais bela cidade dos mortais", 
onde hoje ainda é possível admirar dez templos dóricos 
erguidos no vale. Visite "o Valle dei Templi". Volte para 
Taormina. Hospedagem no hotel. 
  
Dia 5 Quarta-feira: Taormina - Catania - Malta 
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora indicada para 
o traslado para o aeroporto de Catania. Voo AirMalta na 
classe Econômica. Chegada ao aeroporto de Luqa Malta e 
traslado ao hotel. Alojamento 

Dia 6 Quinta-feira: Gozo 
Café da manhã no hotel. Após uma curta viagem de 20 
minutos, atracamos no porto de Mgarr, o que 
imediatamente dá aquele toque único a Gozo. Seu guia o 
levará pelos templos megalítcos de Ggantja, os edi�cios 
mais antgos do mundo. Dizem que são mais antgas que 
as pirâmides do Egito. Em seguida, você visita a Cidadela 
em Victoria. Gozo é conhecido por seus artesanatos, 
especialmente por suas rendas e bobinas. Aqueles que 
visitam esta ilha ainda estão impressionados com a 
vegetação do seu campo, sua serenidade e a grande 
diferença que existe na maior ilha, Malta. Alojamento em 
hotel. 
  
Dia 7 Sexta-feira: Templo Hagar Qim, Patrimônio e 
Mercado de Calcário 
Café da manhã no hotel. O passeio começa com uma 
visita a uma das pedreiras mais antgas de Malta, que foi 
transformada em atração para turistas e residentes, 
contando vividamente uma das principais indústrias da 
ilha: o uso de calcário para construção civil: um comércio 
que remonta milhares de anos no passado. A magia da 
antguidade de Malta pode ser conhecida em Hagar Qim, 
o principal local pré-histórico desta ilha, com vistas 
inigualáveis da vasta extensão do Mar Mediterrâneo e da 
ilhota de Filfla. Resto do dia de folga. Alojamento em 
hotel. 
  
Dia 8 Sábado: Malta 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Luqa-
Malta. Fim dos nossos serviços. 

  
EXCURSÕES DA TAORMINA: 
LOS CLIENTES QUE PARTICIPAN A LAS EXCURSIONES 
TERÃO QUE VIAJAR POR SUA CONTA ATE O PONTO 
DE COLETA MAIS PRÓXIMO AO SEU HOTEL. OS 
CLIENTES RECEBERÃO AS INFORMAÇÕES SOBRE A 
AGENDA E O PONTO DE COLETA MAIS PRÓXIMO 
DIRETAMENTE EM SEU HOTEL, COM UM DIA DE 
ANTECIPAÇÃO. 
EXCURSÕES REGULARES NA TAORMINA SÃO 
REALIZADAS EM INGLÊS, ITALIANO. 
  

EXCURSÕES: 
ATENÇÃO AS EXCURSÕES SÃO EXCURSÕES 
REGULARES: CLIENTES VIAJARÃO COM OUTROS 
PARTICIPANTES 
  
P.S.  POR RAZÕES LOGISTICAS E OPERACIONAIS, O 
ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO 
SEM AVISO PRÉVIO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
EXCURSÕES MENCIONADO NO ITINERÁRIO. 
  
  
ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE 
UM TICKET DE AVIÃO. EM CASO DE CONFIRMAÇÃO 
DO CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA 
O U N O C A N C E L A M E N TO D A M E S M A , A 
QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO BILHETE 
(APROX. € 130,00 PREÇO POR PESSOA) SERÁ 
FATURADA IGUALMENTE 

HOTEIS OU SIMILARES 
 EM HOTEIS 3 ESTRELAS 

TAORMINA: Hotel Isabella*** O Similar  
(ocupando habs Standard) 

MALTA: Hotel Plaza & Plaza Resort*** O Similar 
(ocupando habs Standard) 
  
EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 

TAORMINA: Hotel Villa Diodoro**** O Similar  
(ocupando habs Standard) 

MALTA: Hotel Golden Tulip Vivaldi**** O Similar 
(ocupando habs Standard) 
  
EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 

TAORMINA: Hotel San Pietro***** O Similar  
(ocupando habs Standard) 

MALTA: Hotel Le Meridien***** O Similar  
(ocupando habs Standard) 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS AQUI ACIMA. A LISTA FINAL DE 
CADA PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 14 DIAS 
DE ANTECEDÊNCIA 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- Transfer do aeroporto de Catania para o hotel 
Taormina 
- 4 noites no BB em hotel da categoria escolhida na 
área de Taormina 
- 3 noites no BB em hotel da categoria escolhida de 
Malta 
- traslado do hotel Taormina ao aeroporto de Catania 
- voo com a Cia AirMalta na classe econômica (taxas e 
combus�vel incluídos) de Catania Fontanarossa para 
Malta Luqa. Atenção: as tarifas aéreas, bem como os 
aumentos de combus�vel, devem ser consultados no 
momento da reserva e reconfirmados no momento da 
emissão final dos bilhetes aéreos, pois estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio pela empresa. aérea). 
ATENÇÃO: Inclui o faturamento de 1 mala (no 
máximo 20 kg) por pessoa, além de uma bolsa (no 
máximo 5 kg). O excesso de quilos será suportado 
pelos clientes. 
- transfer do aeroporto de Malta para o hotel em 
Malta 
- excursão regular a Gozo 
- excursão regular à descoberta do Templo Hagar 
Qim, do patrimônio calcário e do mercado 
- transfer do hotel de Malta para o aeroporto de 
Malta. 
- IVA 

O VALOR NÃO INCLUI 
- Voo de chegada para a Sicília e voo de partda de 
Malta 
- imposto municipal no hotel = city tax  
- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 
- Bilhetes para os monumentos 
- Seguro para todas as causas em caso de 
cancelamento  
- Dicas e extras pessoais 
- Serviço de portaria 
- Qualquer outro conceito não indicado em "preços 
incluem" 

TAORMINA & MALTA 
VERÃO 2023 (COD. TA-ECBC) SAIDAS TODOS OS SÁBADOS DE 01.04.2023 A 14.10.2023 (ÚLTIMA SAIDA) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.452,00 € 1.184,00 € 2.234,00 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.572,00 € 335,00 € 1.519,00

 EM HOTEIS  4  ESTRELAS

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO:  
€ 635,00 por pessoa (7 jantares no hotel - sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
24.06.23-09.09.23(incluida) = + € 515,00 por persona 

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO:  
€ 210,00 por pessoa (7 jantares no hotel - sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
24.06.23-09.09.23(incluida) = + € 160,00 por pessoa 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.379,00 € 177,00 € 1.339,00

 EM HOTEIS  3  ESTRELAS

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO:  
€ 188,00 por pessoa (7 jantares no hotel - sem bebidas) 
Suplementos temporadas: 
17.06.22-30.09.23(incluida) = + € 160,00 por pessoa 

8 DIAS  
7 NOITES 
TAORMINA-MALTA 
SABADO-SABADO CON  
COM EXCURSÕES REGULARES 

 EM HOTEIS  5  ESTRELAS 



ITALIA 
EM TREM 

VERÃO 2023 INVERNO 23/24

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



ITALIA EM TREM ROMA & FLORENCIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS1) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 

Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado 
para o hotel. Hospedagem 

Dia 2: Roma Museus do Vaacano 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano (sem pick up 
no hotel). 
Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica 
com a Fonte Nayadi. Da Piazzale Flaminio, 
podemos ver a Piazza del Popolo, a antga entrada 
norte da capital, com o obelisco egípcio de Ramsés 
II no centro. Depois, atravessamos as paredes do 
Vatcano para chegar à entrada dos Museus do 
Vatcano. Com o guia, visitaremos a Galeria Arazzi, 
a Galeria Geográfica, para finalmente chegar à 
famosa Capela Sistna com o maravilhoso afresco 
do Julgamento Universal de Michelangelo. No final 
do passeio de tempo livre para visitar a Basílica de 
San Pedro. Hospedagem  

Dia 3: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no 
hotel). Atravessando a Piazza della Repubblica com 
a Fonte Nayadi, com o guia local, iniciamos um 
agradável passeio pelo centro histórico que nos 
leva à Fonte de Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao 
Palazzo di Montecitorio, projetada por Bernini, o 
Panteão, Palazzo Madama, sede do Senado da 
República e Piazza Navona. Com ônibus, 
cruzaremos o Castel Sant'Angelo e chegaremos à 
Praça de São Pedro, onde haverá uma explicação 
da Basílica do lado de fora 
Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à 
Piazza Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa 
Piazza del Campidoglio, projetada pelo grande 
Michelangelo, onde você pode desfrutar de uma 
vista maravilhosa do Fórum Romano. Com ônibus, 
seguimos para o Circus Maximus e Colle Aventno. 
Pare para admirar a Estátua de Moisés de 
Michelangelo, localizada na Igreja de San Pietro in 
Vincoli, de onde em 5 minutos você alcançará o 
símbolo da cidade eterna: o Coliseu (visita interna, 
o ingresso está incluído no preço). Hospedagem 

Dia 4: Roma - Florença 
Café da manhã no hotel. Transfer por conta própria 
para a estação de trem. Trem para Florença. 
Chegada em Florença e traslado por conta própria 
para o hotel. Resto do dia livre.  Hospedagem 

Dia 5: Florença 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) da cidade de Florença a pé (sem pick 

up no hotel). Um city tour pela manhã entre arte, 
paisagens e obras de arte renascentstas.  
Este passeio de descoberta começa em dois dos 
lugares mais bonitos e romântcos do mundo: 
PIAZZALE MICHELANGELO e FIESOLE, dois 
destnos imperdíveis para os amantes da paisagem! 
Aqui você pode apreciar as vistas e o panorama 
histórico de Florença diante de seus olhos. Seu guia 
profissional estará à sua disposição durante toda a 
manhã, apontando os principais monumentos da 
cidade a partr desses magníficos terraços 
panorâmicos: a cúpula inconfundível de 
Brunelleschi, o Palazzo Vecchio e as inúmeras 
igrejas românicas que pontlham toda a cidade, 
bem como Florença colinas.  
Então ele entra na cidade: primeira parada, 
GALLERY ACCADEMY, famosa por seu David por 
Michelangelo, as obras inacabadas de arte Prigioni, 
San Ma{eo, Pietà di Palestrina e outras obras do 
grande artsta. Você aprenderá alguns fatos 
interessantes sobre a vida atormentada de 
Michelangelo e por que sua obra-prima se tornou o 
símbolo de Florença ao longo dos séculos.  
O passeio termina com um passeio pelas ruas 
históricas da cidade para chegar à PIAZZA 
DUOMO, onde você aprenderá os segredos da 
torre sineira de Gio{o e descobrirá a beleza do 
batstério com suas portas de ouro e bronze 
(incluindo a famosa Porta del Paradiso). Por últmo, 
mas não menos importante, há a impressionante 
catedral em si. Resto do dia de folga. Hospedagem 

Dia 6: Florença - Pisa - Florença 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com 
outros partcipantes) a Pisa (sem embarque no 
hotel). Transfira para o ponto de partda da 
excursão por conta própria. 
Nosso passeio começa com um passeio pelas 
antgas muralhas medievais que nos levam à Puerta 
de Santa Maria, onde podemos admirar a 
espetacular Piazza dei Miracoli com suas 
maravilhas arquitetônicas e onde o guia nos 
acompanha para visitar a majestosa Catedral, Obra-
prima da arte românica. 
Volto para Florença. Resto do dia l ivre. 
Hospedagem 

Dia 7: Florença 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Florença ou estação de Florença. Fim dos nossos 
serviços 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. 
EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE 
TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 

7 DIAS  
6 NOITES 
ROMA-FLORENÇA 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento 

Ind.

3° Pessoa  
Adulta

EM CATEGORIA PRIMEIRA 4 ESTRELAS 

€ 1.602,00 € 663,00 SEM 
REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA  
(01.04.2023-30.06.2023 + 01.09.2023-31.10.2023) 

€ 1.502,00 € 663,00 SEM 
REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.07.2023-31.08.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento 

Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 EM CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELA 

€ 1.378,00 € 548,00 Sin 
Reduccion

ALTA TEMPORADA  
(01.04.2023-30.06.2023 + 01.09.2023-31.10.2023) 

€ 1.248,00 € 548,00 Sin 
Reduccion

BAIXA TEMPORADA (01.07.2023-31.08.2023) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 
(Perto Das Estações De Trem Das Duas Cidades) 

EM CATEGORIA PRIMEIRA 

ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
FLORENÇA : HOTEL ADLER**** O SIMILAR  

EM CATEGORIA TURISTA  

ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
FLORENÇA  HOTEL CORONA D’ITALIA*** O SIMILAR  

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS  
SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 
31.10.2023



CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA 
CHEGADA EM ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE 
VARIAR 
  
A) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para 
os Museus do Vatcano com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 
- ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do 
cliente com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA 
EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 32 - ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação 
diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários definitvos 
UM DIA ANTES DA EXCURSÃO. A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
C) ROMA IMPERIAL- COLISEU DE ROMA 
Inclui: guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para o 
Coliseu com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 32 - ROMA, às 14h30. Enviaremos uma comunicação 
diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários definitvos 
UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 

A) VISITA A FLORENÇA A PÉ DE FLORENÇA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte para a Piazzale Michelangelo / entrada 
para a Galeria Accademia 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro: EM FRENTE AO KIOSK “TICKETS&NEWS” EM LA PLAZA 
MONTELUNGO, AO LADO DA ESTAÇÃO DE TREM DE SANTA MARIA 
NOVELLA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
B) PISA DE FLORENÇA 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / guia local de Pisa multlíngue / 
transporte / entrada para a Catedral de Pisa 
Não inclui: refeições / entrada na Torre Pendente de Pisa / outras entradas nos 
monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro: EM FRENTE AO KIOSK “TICKETS&NEWS” EM LA PLAZA 
MONTELUNGO, AO LADO DA ESTAÇÃO DE TREM DE SANTA MARIA 
NOVELLA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas perto das 
estações (PRIMEIRA CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas perto das estações 
(CATEGORIA TURÍSTICA), ocupando quartos standard com banheira ou 
chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- passagem de trem Roma-Florença na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será feito 
em caso de cancelamento 
- Transfer do aeroporto de Roma - hotel em Roma em privado 
- Transfer do hotel em Florença - aeroporto de Florença ou estação de trem 
de Florença 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte 
as condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada para o 
Coliseu com reserva 
   b) De Florença: 
       Visita a Florença a pé (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada 
na Galeria Accademia 
       Pisa (meio dia - no máximo 05 horas) - NÃO inclui a entrada da Torre 
Pendente 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax= IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfers de / para estações de trem 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o tour 
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 

7 DIAS  
6 NOCHES 

ITALIA EM TREM ROMA & FLORENCIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS1) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 



ITALIA EM TREM ROMA FLORENÇA & VENEZA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS2) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 

Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado para 
o hotel. Alojamento 
  
Dia 2: Roma Museus do Vaacano 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano (sem pick up no 
hotel). Começamos o passeio pela Piazza della 
Repubblica com a Fonte Nayadi. Da Piazzale Flaminio, 
podemos ver a Piazza del Popolo, a antga entrada 
norte da capital, com o obelisco egípcio de Ramsés II 
no centro. Depois, atravessamos as paredes do 
Vatcano para chegar à entrada dos Museus do 
Vatcano. Com o guia, visitaremos a Galeria Arazzi, a 
Galeria Geográfica, para finalmente chegar à famosa 
Capela Sisana com o maravilhoso afresco do 
Julgamento Universal de Michelangelo. No final do 
passeio de tempo livre para visitar a Basílica de San 
Pedro. Alojamento  
  
Dia 3: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no hotel). 
Atravessando a Piazza della Repubblica com a Fonte 
Nayadi, com o guia local, iniciamos um agradável 
passeio pelo centro histórico que nos leva à Fonte de 
Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao Palazzo di 
Montecitorio, projetada por Bernini, o Panteão, 
Palazzo Madama, sede do Senado da República e 
Piazza Navona. Com ônibus, cruzaremos o Castel 
Sant'Angelo e chegaremos à Praça de São Pedro, onde 
haverá uma explicação da Basílica do lado de fora 
Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à Piazza 
Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa Piazza del 
Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, 
onde você pode desfrutar de uma vista maravilhosa do 
Fórum Romano. Com ônibus, seguimos para o Circus 
Maximus e Colle Aventno. Pare para admirar a Estátua 
de Moisés de Michelangelo, localizada na Igreja de San 
Pietro in Vincoli, de onde em 5 minutos você alcançará 
o símbolo da cidade eterna: o Coliseu (visita interna, o 
ingresso está incluído no preço). Alojamento 
  
Dia 4: Roma - Florença 
Café da manhã no hotel. Transfer por conta própria 
para a estação de trem. Trem para Florença. Chegada 
em Florença e traslado por conta própria para o hotel. 
Resto do dia livre.  Alojamento 
  
Dia 5: Florença 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) da cidade de Florença a pé (sem pick up 
no hotel). Um city tour pela manhã entre arte, 
paisagens e obras de arte renascentstas. Este passeio 
de descoberta começa em dois dos lugares mais 
bonitos e romântcos do mundo: PIAZZALE 
MICHELANGELO e FIESOLE, dois destnos 
imperdíveis para os amantes da paisagem! Aqui você 
pode apreciar as vistas e o panorama histórico de 
Florença diante de seus olhos. Seu guia profissional 
estará à sua disposição durante toda a manhã, 
apontando os principais monumentos da cidade a 
partr desses magníficos terraços panorâmicos: a 
cúpula inconfundível de Brunelleschi, o Palazzo 
Vecchio e as inúmeras igrejas românicas que pontlham 
toda a cidade, bem como Florença colinas. Então ele 
entra na cidade: primeira parada, GALLERY 
ACCADEMY, famosa por seu David por Michelangelo, 

as obras inacabadas de arte Prigioni, San Ma{eo, Pietà 
di Palestrina e outras obras do grande artsta. Você 
aprenderá alguns fatos interessantes sobre a vida 
atormentada de Michelangelo e por que sua obra-
prima se tornou o símbolo de Florença ao longo dos 
séculos. O passeio termina com um passeio pelas ruas 
históricas da cidade para chegar à PIAZZA DUOMO, 
onde você aprenderá os segredos da torre sineira de 
Gio{o e descobrirá a beleza do batstério com suas 
portas de ouro e bronze (incluindo a famosa Porta del 
Paradiso). Por últmo, mas não menos importante, há a 
impressionante catedral em si. Resto do dia de folga. 
Alojamento 
  
Dia 6: Florença - Pisa – Veneza 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) a Pisa (sem embarque no hotel). Transfira 
para o ponto de partda da excursão por conta própria. 
Nosso passeio começa com um passeio pelas antgas 
muralhas medievais que nos levam à Puerta de Santa 
Maria, onde podemos admirar a espetacular Piazza dei 
Miracoli com suas maravilhas arquitetônicas e onde o 
guia nos acompanha para visitar a majestosa Catedral, 
Obra-prima da arte românica. 
Volto para Florença. Resto do dia livre. Alojamento 
  
Dia 7: Veneza a pé – Murano e Burano 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) da cidade de Veneza a pé (sem pick up 
no hotel). 
Saída da praça San Marcos com explicação dos 
principais monumentos: Basílica de São Marcos, 
Palácio Ducal, Torre do Sino, Torre do Relógio e 
Procurate. Depois, ele vai para Santa Maria Formosa e 
de lá para San Giovanni e Paolo, onde o guia irá falar 
sobre o Panteão de Veneza, as Escolas de Caridade e 
os Capitães de Aventura. Durante o passeio, você 
caminha no bairro onde Marco Polo morava. Ele 
finalmente retorna a San Marcos, na Mercerie Street, 
uma artéria que liga Rialto e San Marcos e o principal 
local de compras para venezianos. À tarde, excursão 
regular (com outros partcipantes) às Ilhas Laguna: 
Murano e Burano (sem pick up no hotel). 
A partr de um píer próximo à Plaza San Marcos, 
embarcaremos em um barco veneziano tradicional para 
atravessar a lagoa em direção norte, passando ao lado 
de San Giorgio Maggiore e do Lido.  
Burano: pequenos canais, casas coloridas e artesãos de 
renda definem Burano, nossa ilha favorita na lagoa 
veneziana. 
Murano: famosa pelo vidro que leva seu nome, em 
Murano veremos como funcionam os fabricantes de 
vidro de uma de suas fábricas artesanais. 
O passeio termina ao lado da Plaza San Marcos. 
Alojamento 
  
Dia 8: Veneza 
Café da manhã no hotel. Transfer do ponto mais 
próximo do seu hotel para o aeroporto de Veneza ou 
para a estação de trem de Veneza. Fim dos nossos 
serviços. 

POR RAZÕES LOGISTICAS E OPERACIONAIS, O 
IT INERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM AVISO PRÉVIO. EM QUALQUER 
CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADO NO 
ITINERÁRIO. 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(Perto Das Estações De Trem Das Duas Cidades) 

EN CATEGORIA PRIMERA  

ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
FLORENÇA : HOTEL ADLER**** O SIMILAR  
VENEZA: HOTEL AMADEUS**** O SIMILAR 

EM CATEGORIA TURISTA 

ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
FLORENÇA HOTEL CORONA D’ITALIA*** O SIMILAR  

VENEZA: HOTEL SPAGNA*** O SIMILAR 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS AQUI ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA 
PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

SAIDAS 
TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2023 AL 31.10.2023  

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS Y DEPENDIENDO 
DEL DIA DE LLEGADA, EL ITINERARIO PUEDE SER 
MODIFICADO SIN PREVIO AVISO. EN CUALQUIER 
CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTIZA TODAS LAS 
VISITAS Y EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL 
ITINERARIO

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento 

Ind.

3° Pessoa  
Adulta

  EM CATEGORIA PRIMEIRA 4 ESTRELAS  

€ 1.914,00 € 728,00 SEM 
REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA  
(01.04.2023-30.06.2023 + 01.09.2023-31.10.2023) 

€ 1.826,00 € 728,00 SEM 
REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.07.2023-31.08.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 EM CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS  

€ 1.641,00 € 630,00 SEM 
REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA  
(01.04.2023-30.06.2023 + 01.09.2023-31.10.2023) 

€ 1.584,00 € 630,00 SEM 
REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.07.2023-31.08.2023) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

8 DIAS 7 NOITES 
ROMA-VENEZA 



CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: OS PONTOS DE ENCONTRO PODEM 
VARIAR SEM AVISO PRÉVIO 

A) MUSEUS DO VATICANO DE ROMA 
Inclui: Guia local multlingue / transporte / auriculares/ entrada nos Museus 
Vatcanos com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas nos monumentos / tudo o que não for 
mencionados nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA LEONINA 8 - ROMA a 
09h00 Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente 
com as informações/horários a definir UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê traslado de retorno ao hotel. 

B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA 

Inclui: Guia local multlíngue / transporte 
Não inclui: refeições / bilhetes nos monumentos / tudo o que não for 
mencionados nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: TERMINAL GLT – VIA GIOVANNI AMENDOLA, 
32 - ROMA às 09:00. Enviaremos uma comunicação diretamente para 
hotel do cliente com as informações/horários a definir UM DIA ANTES 
A EXCURSÃO. A excursão não prevê traslado de retorno ao hotel. 

C) ROMA IMPERIAL-COLISEU DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada no Coliseu 
com reserva  
Não inclui: refeições / outras entradas nos monumentos / tudo o que não for 
mencionados nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: TERMINAL GLT – VIA GIOVANNI AMENDOLA, 
32 - ROMA às 14h30 Enviaremos uma comunicação diretamente para 
hotel do cliente com as informações/horários a definir UM DIA ANTES 
A EXCURSÃO. A excursão não prevê traslado de retorno ao hotel. 

D) VISITA DE FLORENÇA A PÉ DE FLORENÇA 
Inclui: Guia local multlíngue / entrada na Galeria Accademia 
Não inclui: refeições / outras entradas nos monumentos / tudo o que não for 
mencionados nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá de se deslocar sozinho até ao 
ponto de encontro): ESCRITÓRIO CIAO – VIA CAVOUR 12 (FLORENÇA) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com o 
informações/horários para definir você UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

E) PISA DE FLORENÇA 
Inclui: guia multlingue / guia local multlingue de Pisa / 
transporte / entrada na Catedral de Pisa 
Não inclui: refeições / entrada na Torre Inclinada de Pisa / outras entradas na 
monumentos / tudo o que não estver mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá de se deslocar sozinho até ao 
ponto de encontro): EM FRENTE AO QUIOSQUE “TICKETS&amp;NEWS” NO 
PLAZA MONTELUNGO, PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE TREM DE SANTA 
MARIA NOVELA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com o 
informações/horários para definir você UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

F) VISITA DE VENEZA A PÉ DE VENEZA 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: refeições / bilhetes nos monumentos / tudo o que não for 
mencionados nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá de se deslocar sozinho até ao 
ponto de encontro): SOB A TORRE DO RELÓGIO NA PRAÇA SAN 
MARCO 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com o 
informações/horários para definir você UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

G) MURANO &amp; BURANO DE VENEZA 
Inclui: assistente multlíngue / transporte 
Não inclui: refeições / bilhetes nos monumentos / tudo o que não for 
mencionados nos preços inclui. 

Ponto de encontro (o cliente terá de se deslocar sozinho até ao 
ponto de encontro): ESQUINA DA RUA ALBANESI E RIBA DEGLI 
SCHIAVONI, PRÓXIMO AO HOTEL DANIELI, A 100 METROS DA PRAÇA DE 
SÃO MARCOS. 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com o 
informações/horários para definir você UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas perto das estações 
(PRIMEIRA CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas perto das estações 
(CATEGORIA TURÍSTICA), ocupando quartos standard com banheira ou 
chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- passagem de trem Roma-Florença na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
- passagem de trem Florença-Veneza na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será feito 
em caso de cancelamento 
- Transfer da entrada do aeroporto de Roma - hotel em Roma em privado 
- Transfer de partda do ponto mais próximo ao hotel do cliente - Aeroporto 
de Veneza ou estação ferroviária de Veneza (inclui o transporte de uma mala 
por pessoa) 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte 
as condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada para o 
Coliseu com reserva 
   b) De Florença: 
       Visita a Florença a pé (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada 
na Galeria Accademia 
       Pisa (meio dia - no máximo 05 horas) - NÃO inclui a entrada da Torre 
Pendente 
   c) De Veneza: 
       Excursão a Veneza a pé (meio dia - máximo de 02 horas) 
       Murano e Burano (meio dia - máx. 04 horas) 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- Taxas comunitárias = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfers de / para estações de trem 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o tour 
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
  
  
SAIDAS: 
SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2022 A 31.03.2023 (EXCETO DE 
20.12.22 A 07.01.2023) 

8 DIAS  
7 NOITES 

ITALIA EM TREM ROMA FLORENÇA & VENEZA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS2) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 



ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA, VENEZA & MILÃO 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS3) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado para 
o hotel. Alojamento 
  
Dia 2: Roma Museus do Vaacano 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano (sem pick up 
no hotel). 
Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica 
com a Fonte Nayadi. Da Piazzale Flaminio, podemos 
ver a Piazza del Popolo, a antga entrada norte da 
capital, com o obelisco egípcio de Ramsés II no 
centro. Depois, atravessamos as paredes do Vatcano 
para chegar à entrada dos Museus do Vatcano. Com 
o guia, visitaremos a Galeria Arazzi, a Galeria 
Geográfica, para finalmente chegar à famosa Capela 
Sistna com o maravilhoso afresco do Julgamento 
Universal de Michelangelo. No final do passeio de 
tempo livre para visitar a Basílica de San Pedro. 
Alojamento  
  
Dia 3: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no hotel). 
Atravessando a Piazza della Repubblica com a Fonte 
Nayadi, com o guia local, iniciamos um agradável 
passeio pelo centro histórico que nos leva à Fonte de 
Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao Palazzo di 
Montecitorio, projetada por Bernini, o Panteão, 
Palazzo Madama, sede do Senado da República e 
Piazza Navona. Com ônibus, cruzaremos o Castel 
Sant'Angelo e chegaremos à Praça de São Pedro, 
onde haverá uma explicação da Basílica do lado de 
fora Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à Piazza 
Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa Piazza del 
Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, 
onde você pode desfrutar de uma vista maravilhosa 
do Fórum Romano. Com ônibus, seguimos para o 
Circus Maximus e Colle Aventno. Pare para admirar a 
Estátua de Moisés de Michelangelo, localizada na 
Igreja de San Pietro in Vincoli, de onde em 5 minutos 
você alcançará o símbolo da cidade eterna: o Coliseu 
(visita interna, o ingresso está incluído no preço). 
Alojamento 
  
Dia 4: Roma - Florença 
Café da manhã no hotel. Transfer por conta própria 
para a estação de trem. Trem para Florença. Chegada 
em Florença e traslado por conta própria para o hotel. 
Resto do dia livre.  Alojamento 
  
Dia 5: Florença 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) da cidade de Florença a pé (sem pick up 
no hotel). Um city tour pela manhã entre arte, 
paisagens e obras de arte renascentstas. Este passeio 
de descoberta começa em dois dos lugares mais 
bonitos e romântcos do mundo: PIAZZALE 
MICHELANGELO e FIESOLE, dois destnos 
imperdíveis para os amantes da paisagem! Aqui você 
pode apreciar as vistas e o panorama histórico de 
Florença diante de seus olhos. Seu guia profissional 
estará à sua disposição durante toda a manhã, 
apontando os principais monumentos da cidade a 
partr desses magníficos terraços panorâmicos: a 
cúpula inconfundível de Brunelleschi, o Palazzo 
Vecchio e as inúmeras igrejas românicas que 
pontlham toda a cidade, bem como Florença colinas. 

Então ele entra na cidade: primeira parada, GALLERY 
ACCADEMY, famosa por seu David por Michelangelo, 
as obras inacabadas de arte Prigioni, San Ma{eo, 
Pietà di Palestrina e outras obras do grande artsta. 
Você aprenderá alguns fatos interessantes sobre a 
vida atormentada de Michelangelo e por que sua 
obra-prima se tornou o símbolo de Florença ao longo 
dos séculos. O passeio termina com um passeio pelas 
ruas históricas da cidade para chegar à PIAZZA 
DUOMO, onde você aprenderá os segredos da torre 
sineira de Gio{o e descobrirá a beleza do batstério 
com suas portas de ouro e bronze (incluindo a famosa 
Porta del Paradiso). Por últmo, mas não menos 
importante, há a impressionante catedral em si. Resto 
do dia de folga. Alojamento 
  
Dia 6: Florença - Pisa – Veneza 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) a Pisa (sem embarque no hotel). 
Transfira para o ponto de partda da excursão por 
conta própria. 
Nosso passeio começa com um passeio pelas antgas 
muralhas medievais que nos levam à Puerta de Santa 
Maria, onde podemos admirar a espetacular Piazza 
dei Miracoli com suas maravilhas arquitetônicas e 
onde o guia nos acompanha para visitar a majestosa 
Catedral, Obra-prima da arte românica. 
Volto para Florença. Resto do dia livre. Alojamento 
  
Dia 7: Veneza a pé – Murano e Burano 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) da cidade de Veneza a pé (sem pick up 
no hotel). 
Saída da praça San Marcos com explicação dos 
principais monumentos: Basílica de San Marco, 
Palácio Ducal, Torre do Sino, Torre do Relógio e 
Procurate. Depois, ele vai para Santa Maria Formosa 
e de lá para San Giovanni e Paolo, onde o guia irá 
falar sobre o Panteão de Veneza, as Escolas de 
Caridade e os Capitães de Aventura. Durante o 
passeio, você vai caminhar no bairro onde Marco Polo 
morava. Ele finalmente retorna a San Marcos, na 
Mercerie Street, uma artéria que liga Rialto e San 
Marcos e o principal local de compras para 
venezianos. À tarde, excursão regular (com outros 
partcipantes) às Ilhas Laguna: Murano e Burano (sem 
pick up no hotel). 
A partr de um píer próximo à Plaza San Marcos, 
embarcaremos em um barco veneziano tradicional 
para atravessar a lagoa em direção norte, passando ao 
lado de San Giorgio Maggiore e do Lido.  
Burano: pequenos canais, casas coloridas e artesãos 
de renda definem Burano, nossa ilha favorita na lagoa 
veneziana. 
Murano: famosa pelo vidro que leva seu nome, em 
Murano veremos como funcionam os fabricantes de 
vidro de uma de suas fábricas artesanais. 
O passeio termina ao lado da Plaza San Marco. 
Alojamento 
  
Dia 8: Veneza - Milão 
Café da manhã no hotel. Transfira para a estação 
ferroviária de Veneza por conta própria. Trem para 
Milão. Chegada em Milão e traslado por conta própria 
para o hotel. Resto do dia livre. Alojamento 
  
Dia 9: Milão. 
Café da manhã no hotel. Visite Milão por conta 
própria com o ônibus turístco Hop On / Hop off. 

Aproveite ao máximo seu tempo durante a sua 
estadia em Milão com um passeio a bordo do ônibus 
turístco City Sightseeing. Suba e desça quantas vezes 
quiser visitar os lugares mais importantes da capital 
da moda. Com a rota B, você pode entrar e sair no seu 
próprio ritmo em 13 paradas distribuídas entre a 
Piazza Castello e o bairro de Brera. Esta rota é ideal se 
você quiser visitar o Palazzo Lombardia, o Portão de 
Veneza ou a Catedral, por exemplo. 
  
Dia 10: Milão 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Milão (Malpensa ou Linate). Fim dos nossos serviços. 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

10 DIAS  
9 NOCHES 
ROMA- MILÃO 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 EM HOTEIS CATEGORIA PRIMERA 4 ESTRELAS 

€ 2.317,00 € 939,00 SEM 
REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-30.06.2023 + 
01.09.2023-31.10.2023) 

€ 2.228,00 € 939,00 SEM 
REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.07.2023-31.08.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

 EM HOTEIS CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS 

€ 1.976,00 € 812,00 SEM 
REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-30.06.2023 + 
01.09.2023-31.10.2023) 

€ 1.920,00 € 812,00 SEM 
REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.07.2023-31.08.2023) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas perto das 
estações (PRIMEIRA CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas perto das 
estações (CATEGORIA TURÍSTICA), ocupando quartos standard com 
banheira ou chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- passagem de trem Roma-Florença na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
- passagem de trem Florença-Veneza na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
- passagem de trem Veneza-Milão na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será feito 
em caso de cancelamento 
- Transfer da entrada do aeroporto de Roma - hotel em Roma em privado 
- Transfer de partda do hotel de Milão para o aeroporto de Milão (Malpensa 
ou Linate) 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte 
as condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada para o 
Coliseu com reserva 
   b) De Florença: 
       Visita a Florença a pé (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada 
na Galeria Accademia 
       Pisa (meio dia - no máximo 05 horas) - NÃO inclui a entrada da Torre 
Pendente 
   c) De Veneza: 
       Excursão a Veneza a pé (meio dia - máximo de 02 horas) 
       Murano e Burano (meio dia - máx. 04 horas) 
   e) De Milão: 
       Rota B: válida por um dia: de segunda a quinta-feira das 9h45 às 18h e 
de sexta a domingo das 9h15 às 18h15. 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City Tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfers de / para estações de trem 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o tour 
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(Perto Das Estações De Trem Das Duas Cidades) 

EM CATEGORIA PRIMIERA  
ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
FLORENÇA: HOTEL ADLER**** O SIMILAR  
VENEZA: HOTEL AMADEUS**** O SIMILAR 
MILÃO   : HOTEL ADI DORIA**** O SIMILAR 

EM CATEGORIA TURISTA  
ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
FLORENÇA HOTEL CORONA D’ITALIA*** O SIMILAR  
VENEZA: HOTEL SPAGNA*** O SIMILAR 
MILÃO : HOTEL CRISTALLO MOKIMBA*** O SIMILAR 

CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA CHEGADA 
EM ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE VARIAR 
  
A) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os Museus 
do Vatcano com reserva Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / 
tudo o que não é mencionado nos preços inclui. Ponto de partda da excursão: GLT 
TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 - ROMA, às 09h00. Enviaremos uma 
comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários definitvos 
UM DIA ANTES DA EXCURSÃO A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue Não inclui: refeições / ingressos para 
monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - 
ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com 
as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO. A excursão não 
prevê o retorno ao hotel. 
  
C) ROMA IMPERIAL-COLISEO DESDE ROMA 
Incluye: Guía local multlingüe / transporte / auriculares / entrada al Coliseo con 
reserva No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo que no es 
mencionado en los precios incluye. Punto de salida de la excursión: GLT TERMINAL – 
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA a las 14.30 horas. Enviaremos una 
comunicación directamente al hotel del cliente con las informaciones/horarios 
definitvos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION. La excursión no prevé el regreso hasta 
el hotel. 
  
D) VISITA DE FLORENCIA A PIE DESDE FLORENCIA 
Incluye: Guía local multlingüe / transporte a Piazzale Michelangelo / entrada a la 
Galería Accademia No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo 
que no es mencionado en los precios incluye.Punto de encuentro (el cliente tendrá que 
desplazarse por su cuenta hasta el punto de encuentro): DELANTE DEL QUIOSCO 
“TICKETS&NEWS” EN LA PLAZA MONTELUNGO, AL LADO DE LA ESTACION DE 
TRENES DE SANTA MARIA NOVELLA 
Enviaremos una comunicación directamente al hotel del cliente con las informaciones/
horarios definitvos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION 
  
E) PISA DE FLORENÇA 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / guia local de Pisa multlíngue / 
transporte / entrada para a Catedral de Pisa Não inclui: refeições / entrada na Torre 
Pendente de Pisa / outras entradas nos monumentos / tudo o que não é mencionado 
nos preços inclui. 
Ponto de encontro: EM FRENTE AO KIOSK “TICKETS&NEWS” EM LA PLAZA 
MONTELUNGO, AO LADO DA ESTAÇÃO DE TREM DE SANTA MARIA NOVELLA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
F) VISITA DE VENEZA A PIE DE VENEZA 
Inclui: Guia local multlíngue Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo 
o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que ir por sua conta para o ponto de encontro): 
ABAIXO DA TORRE DE RELÓGIO NA PLAZA SAN MARCOS 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
G) MURANO E BURANO DE VENEZA 
Inclui: Assistente multlíngue / Transporte Não inclui: refeições / ingressos para 
monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ÂNGULO DA RUA ALBANESI COM A RIBA DEGLI SCHIAVONI, AO LADO DO HOTEL 
DANIELI, A 100 METROS DO LOCAL DE SAN MARCOS .Enviaremos uma 
comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
 definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

H) ÔNIBUS TURÍSTICO DA CIDADE EM MILÃO 
Inclui: Transporte em ônibus turístco para dois andares com guia de áudio disponível 
em inglês, italiano, espanhol, alemão, francês, russo, japonês e português. 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. Ponto de encontro: Piazza Castello 1 - 20121 - Milano - IT Enviaremos 
uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

10 DIAS  
9 NOITES 

ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA, VENEZA & MILÃO 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS3) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  



ITALIA EM TREM ROMA NAPOLES & COSTA AMALFITANA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS4) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado para 
o hotel. Hospedagem 
  
Dia 2: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no hotel). 
Atravessando a Piazza della Repubblica com a Fonte 
Nayadi, com o guia local, iniciamos um agradável 
passeio pelo centro histórico que nos leva à Fonte de 
Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao Palazzo di 
Montecitorio, projetada por Bernini, o Panteão, 
Palazzo Madama, sede do Senado da República e 
Piazza Navona. Com ônibus, cruzaremos o Castel 
Sant'Angelo e chegaremos à Praça de São Pedro, onde 
haverá uma explicação da Basílica do lado de fora 
Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à Piazza 
Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa Piazza del 
Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, 
onde você pode desfrutar de uma vista maravilhosa 
do Fórum Romano. Com ônibus, seguimos para o 
Circus Maximus e Colle Aventno. Pare para admirar a 
Estátua de Moisés de Michelangelo, localizada na 
Igreja de San Pietro in Vincoli, de onde em 5 minutos 
você alcançará o símbolo da cidade eterna: o Coliseu 
(visita interna, o ingresso está incluído no preço). 
Hospedagem 
  
Día 3: Roma Museus Vaacanos – Napoles – Sorrento  
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano. Traslado para 
o ponto de partda da excursão por conta própria. 
Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica 
com a Fonte Nayadi. Do Piazzale Flaminio, podemos 
ver a Piazza del Popolo, a antga entrada norte da 
capital, com o obelisco egípcio de Ramsés II no centro. 
Depois, atravessamos as muralhas do Vatcano para 
chegar à entrada dos Museus do Vatcano. Com o 
guia, visitaremos a Galeria Arazzi, a Galeria 
Geográfica, para finalmente chegar à famosa Capela 
Sistna com o maravilhoso afresco do Julgamento 
Universal de Michelangelo. No final do passeio de 
tempo livre para visitar a Basílica de San Pedro. A 
visita termina no ponto mais próximo do hotel. 
Traslado por conta própria para a estação de trem em 
Roma. Trem para Nápoles. Encontro com o motorista 
e traslado ao hotel Sorrento. Hospedagem 
  
Dia 4: Sorrento 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar Sorrento 
por conta própria. Hospedagem 
  
Dia 5: Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento 
ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta da Costa Amalfitana. 
Traslado para o ponto de partda da excursão por 
conta própria. 
Partda de manhã de Sorrento para a costa de Amalfi. 
Primeira parada na famosa estrada costeira de Amalfi, 
uma das paisagens mais bonitas do mundo, para trar 
algumas fotos de lembrança. Chegada em Positano 
por volta das 11h30 para visitar a pequena cidade, 
cujos coloridos edi�cios em cascata em direção ao 
mar. Você terá a oportunidade de visitar as famosas 
butques de artesanato ou visitar a igreja de Santa 
Maria Assunta. 

Segunda parada em Amalfi, passando pelas pitorescas 
vilas de Praiano, Furore e Conca dei Marini. Pare em 
Amalfi, Perla della Costera, uma cidade famosa no 
passado pela produção de papel. Não perca a 
arquitetura �pica do Mediterrâneo, formada por ruas 
estreitas e casas brancas �picas empilhadas e uma 
visita à famosa Catedral de Amalfi. 
A últma parada em Ravello, uma terra mágica, 
descrita pelos viajantes mais famosos e escolhida 
"uma pátria espiritual". Desfrute de uma vista 
espetacular da costa, com vistas de Minori e Maiori, 
desta cidade pequena e encantadora. Nesta últma 
etapa, está prevista 1 hora de tempo livre, durante a 
qual você pode pedir conselhos ao nosso guia ou 
visitar a esplêndida Villa Rufolo, uma vila do século 
XIII da qual você pode desfrutar de uma vista 
espetacular em Maiori e Minori. 
O passeio termina no final da tarde com retorno a 
Sorrento. Hospedagem 
  
Dia 6: Sorrento - Capri - Sorrento ATENÇÃO: EM 
ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta de Capri. Traslado para o 
ponto de partda da excursão por conta própria. 
Um agradável passeio de barco ao longo da costa de 
Sorrento o levará à ilha de Capri. Partda do porto de 
Piano di Sorrento em direção à ilha. Chegada em 
Marina Grande, o principal porto da ilha. Tempo livre 
para visitar livremente e caminhar sem rumo pelos 
becos do centro, revivendo os tempos antgos entre 
os achados arqueológicos de Villa Jovis e uma 
excursão ao Monte Solaro. 15:30 passeio de barco na 
ilha. Entre os outros destnos recomendados estão o 
farol de Punta Carena, o segundo maior da Itália, a 
Gruta Azul * (taxa de entrada não incluída no preço da 
excursão - € 13,00 aproximadamente) e o Arco 
Naturale. Sempre, várias paradas para nadar e 
mergulhar. Retorno a Sorrento no final da tarde. 
Hospedagem 
  
Dia 7: Sorrento - Pompéia - Sorrento ATENÇÃO: EM 
ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta de Pompéia. Traslado para 
o ponto de partda da excursão por conta própria. 
Não perca a oportunidade de visitar o famoso síto 
arqueológico de Pompéia com um guia oficial 
especializado. Junte-se ao nosso pequeno grupo para 
garantr uma experiência mais pessoal! Caminhe pelos 
antgos "cardini" e "decumani" e explore os restos dos 
romanos. Pompeia permaneceu enterrada por cinzas 
vulcânicas desde a erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no século 
XVIII. Veja os banheiros, ruas, padarias e fóruns que 
eram parte integrante da vida cotdiana da época e 
maravilhe-se com os afrescos magnificamente 
preservados que adornam as paredes e o piso das 
belas vilas. Volto a Sorrento. Tarde livre. Hospedagem 
  
Dia 8: Sorrento - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Nápoles. Fim dos nossos serviços. 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. 
EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE 
TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS 
NO ITINERÁRIO. 

8 DIAS  
7 NOITES 
ROMA-NAPOLES 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(Perto Das Estações De Trem Das Duas Cidades) 

EN CATEGORIA PRIMERA  
I 
ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
SORRENTO    : Hotel Antche Mura**** o similar 

EN CATEGORIA TURISTA  

ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
SORRENTO : Hotel Il Faro***o similar 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS AQUI ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA 
PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.630,00 € 940,00 SEM 
REDUÇÃO 

 EM HOTEIS CATEGORIA PRIMERA 4 ESTRELAS 
ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.800,00 € 400,00 SEM 
REDUÇÃO 

 EM HOTEIS CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 



CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA 
CHEGADA EM ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE 
VARIAR 

A) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 - 
ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do 
cliente com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA 
EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 
32 - ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do 
cliente com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA 
EXCURSÃO. A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
C) ROMA IMPERIAL- COLISEU DE ROMA 
Inclui: guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para o 
Coliseu com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 
32 - ROMA, às 14h30. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do 
cliente com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA 
EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
D) VISITA DA COSTA AMALFITANA DE SORRENTO ATENÇÃO: EM ITALIANO 
E/OU INGLÊS 
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de 
encontro): ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO 
NA RUA CORREALE (SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
E) CAPRI DE SORRENTO ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
A excursão está sujeita às condições meteorológicas e marítmas 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / transporte / transporte de barco 
com vista panorâmica da ilha 
Não inclui: refeições / visita à Gruta Azul / ingressos para os monumentos / 
tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de 
encontro): ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO 
NA RUA CORREALE (SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
F) POMPEIA DE SORRENTO ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / entrada para as ruínas de Pompéia 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de 
encontro): ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO 
NA RUA CORREALE (SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas (PRIMEIRA 
CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas (CATEGORIA TURÍSTICA) ocupando 
quartos standard com banheira ou chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- Passagem de trem Roma-Nápoles na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será feito 
em caso de cancelamento 
- Traslado de chegada do aeroporto de Roma - hotel em Roma em privado 
- Transfer da estação ferroviária de Nápoles para o hotel Sorrento 
- Traslado de partda do hotel Sorrento para o aeroporto de Nápoles 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte 
as condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada para o 
Coliseu com reserva 
   b) De Sorrento: ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
       Visita à Costa Amalfitana (dia inteiro - máximo 06 horas) 
       Capri (dia inteiro - máximo de 06 horas), incluindo o ferry público regular 
de / para Sorrento 
       Visita a Pompéia (meio dia - máximo de 04 horas), incluindo entrada para 
as ruínas de Pompéia com reserva 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Visita à Gruta Azul de Capri 
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
  
SAIDAS: 
SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

8 DIAS  
7 NOCHES 

ITALIA EM TREM ROMA NAPOLES & COSTA AMALFITANA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS4) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  



Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado para 
o hotel. Alojamento 

Dia 2: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no hotel). 
Atravessando a Piazza della Repubblica com a Fonte 
Nayadi, com o guia local, iniciamos um agradável 
passeio pelo centro histórico que nos leva à Fonte de 
Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao Palazzo di 
Montecitorio, projetada por Bernini, o Panteão, 
Palazzo Madama, sede do Senado da República e 
Piazza Navona. Com ônibus, cruzaremos o Castel 
Sant'Angelo e chegaremos à Praça de São Pedro, 
onde haverá uma explicação da Basílica do lado de 
foraAlmoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à Piazza 
Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa Piazza del 
Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, 
onde você pode desfrutar de uma vista maravilhosa 
do Fórum Romano. Com ônibus, seguimos para o 
Circus Maximus e Colle Aventno. Pare para admirar a 
Estátua de Moisés de Michelangelo, localizada na 
Igreja de San Pietro in Vincoli, de onde em 5 minutos 
você alcançará o símbolo da cidade eterna: o Coliseu 
(visita interna, o ingresso está incluído no preço). 
Alojamento 

Día 3: Roma Museus Vaacanos – Napoles – Sorrento  
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano. Traslado para 
o ponto de partda da excursão por conta própria. 
Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica 
com a Fonte Nayadi. Do Piazzale Flaminio, podemos 
ver a Piazza del Popolo, a antga entrada norte da 
capital, com o obelisco egípcio de Ramsés II no 
centro. Depois, atravessamos as muralhas do Vatcano 
para chegar à entrada dos Museus do Vatcano. Com 
o guia, visitaremos a Galeria Arazzi, a Galeria 
Geográfica, para finalmente chegar à famosa Capela 
Sistna com o maravilhoso afresco do Julgamento 
Universal de Michelangelo. No final do passeio de 
tempo livre para visitar a Basílica de San Pedro. A 
visita termina no ponto mais próximo do hotel. 
Traslado por conta própria para a estação de trem em 
Roma. Trem para Nápoles. Encontro com o motorista 
e traslado ao hotel Sorrento. Alojamento 

Dia 4: Sorrento 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar Sorrento 
por conta própria. Alojamento 

Dia 5: Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento 
ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta da Costa Amalfitana. 
Traslado para o ponto de partda da excursão por 
conta própria. Partda de manhã de Sorrento para a 
costa de Amalfi. Primeira parada na famosa estrada 
costeira de Amalfi, uma das paisagens mais bonitas do 
mundo, para trar algumas fotos de lembrança. 
Chegada em Positano por volta das 11h30 para visitar 
a pequena cidade, cujos coloridos edi�cios em 
cascata em direção ao mar. Você terá a oportunidade 
de visitar as famosas butques de artesanato ou visitar 
a igreja de Santa Maria Assunta. 

Segunda parada em Amalfi, passando pelas pitorescas 
vilas de Praiano, Furore e Conca dei Marini. Pare em 
Amalfi, Perla della Costera, uma cidade famosa no 
passado pela produção de papel. Não perca a 
arquitetura �pica do Mediterrâneo, formada por ruas 
estreitas e casas brancas �picas empilhadas e uma 
visita à famosa Catedral de Amalfi. A últma parada 
em Ravello, uma terra mágica, descrita pelos viajantes 
mais famosos e escolhida "uma pátria espiritual". 
Desfrute de uma vista espetacular da costa, com 
vistas de Minori e Maiori, desta cidade pequena e 
encantadora. Nesta últma etapa, está prevista 1 hora 
de tempo livre, durante a qual você pode pedir 
conselhos ao nosso guia ou visitar a esplêndida Villa 
Rufolo, uma vila do século XIII da qual você pode 
desfrutar de uma vista espetacular em Maiori e 
Minori. O passeio termina no final da tarde com 
retorno a Sorrento. Alojamento 

Dia 6: Sorrento - Capri - Sorrento ATENÇÃO: EM 
ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta de Capri. Traslado para o 
ponto de partda da excursão por conta própria. 
Um agradável passeio de barco ao longo da costa de 
Sorrento o levará à ilha de Capri. Partda do porto de 
Piano di Sorrento em direção à ilha. 
Chegada em Marina Grande, o principal porto da ilha. 
Tempo livre para visitar livremente e caminhar sem 
rumo pelos becos do centro, revivendo os tempos 
antgos entre os achados arqueológicos de Villa Jovis 
e uma excursão ao Monte Solaro. 
15:30 passeio de barco na ilha. Entre os outros 
destnos recomendados estão o farol de Punta 
Carena, o segundo maior da Itália, a Gruta Azul * (taxa 
de entrada não incluída no preço da excursão - € 
13,00 aproximadamente) e o Arco Naturale. Sempre, 
várias paradas para nadar e mergulhar. 
Retorno a Sorrento no final da tarde. Alojamento 

Dia 7: Sorrento - Pompéia - Sorrento ATENÇÃO: EM 
ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta de Pompéia. Traslado para 
o ponto de partda da excursão por conta própria. 
Não perca a oportunidade de visitar o famoso síto 
arqueológico de Pompéia com um guia oficial 
especializado. Junte-se ao nosso pequeno grupo para 
garantr uma experiência mais pessoal! Caminhe pelos 
antgos "cardini" e "decumani" e explore os restos dos 
romanos. Pompeia permaneceu enterrada por cinzas 
vulcânicas desde a erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no século 
XVIII. Veja os banheiros, ruas, padarias e fóruns que 
eram parte integrante da vida cotdiana da época e 
maravilhe-se com os afrescos magnificamente 
preservados que adornam as paredes e o piso das 
belas vilas. Volto a Sorrento. Tarde livre. Alojamento 

Dia 8: Sorrento – Napoles – Bari  
Café da manhã no hotel. Transfer para a estação 
ferroviária de Nápoles. Trem Nápoles-Bari (com 
mudança). Resto do dia livre. Alojamento 
  

Dia 9: Bari - Alberobello - Bari 
Café da manhã no hotel. Pick up no hotel Bari para 
um passeio panorâmico a pé pela cidade velha. 
Capital da região de Puglia, no sul da Itália, Bari tem 
uma arquitetura linda e uma história rica que remonta 
à Idade Média, mas visitar sem um guia significa 
perder os segredos da cidade. Neste passeio a pé  

privado, explore as principais atrações, como a 
Basílica de San Nicola e o Castello normando-suábio 
do século XII. 
À tarde, partda para Alberobello. Trulli é um exemplo 
importante da arquitetura rural que ainda hoje 
sobrevive. A vista panorâmica da Rione Aia Piccola, 
com sua extensão infinita de telhados cônicos, é 
adorável. Não perca a oportunidade de viver uma 
experiência autêntca em Alberobello, descubra os 
edi�cios antgos e únicos da Apúlia e aprenda algo 
novo sobre as tradições com um amigável guia local 
multlíngue. 
Volto para Bari. Alojamento 

Dia 10: Bari - Lecce 
Café da manhã no hotel. De manhã, traslado para a 
estação de Bari por conta própria. Trem Bari-Lecce. 
Traslado para o hotel por conta própria. 
À tarde, aproveite um passeio a pé pelo que é 
considerado a Florença do Sul e conhecida por sua 
famosa arte e arquitetura barroca, revelada entre o 
final do século XVI e a primeira metade do século 
XVII. Você pode admirar a rica e bela decoração da 
igreja de S. Oronzo, a Basílica da Santa Cruz e o 
Palácio Celestni. Na esquina de S. Oronzo, podemos 
admirar o anfiteatro romano do século II dC e a 
coluna de S. Oronzo, com 29 metros de altura e uma 
estátua do santo no topo. 
Alojamento em hotel. 

Dia 11: Lecce - Gallipoli - Lecce 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, pick up no hotel 
e partda para Gallipoli. Empoleirado na ilhota 
característca, para visitar a cidade velha de Gallipoli, 
começaremos a tomar a estrada que nos levará das 
muralhas para a Igreja de San Francesco da Paola, 
com sua fachada simples e, mais tarde, para a Igreja 
de Santa Maria della Pureza. 
Tomaremos a Via De Pace, que divide a cidade, e 
onde está localizada a Catedral de Sant'Agata, um dos 
melhores exemplos do barroco de Salento. 
Tempo livre e retorno a Lecce. Tarde livre. Alojamento 

Dia 12: Lecce - Brindisi 
Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto de Brindisi. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O AV I S O . E M Q U A L Q U E R C A S O , 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR ITALIA EM TREM ROMA NAPOLES COSTA AMALFITANA & PUGLIA 

VERÃO 2023 (COD. RM-EFS5 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 

12 DIAS  
11 NOITES 
ROMA-BRINDISI 



ITALIA EM TREM ROMA NAPOLES COSTA AMALFITANA & PUGLIA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS5 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.952,00 € 999,00 SEM REDUÇÃO 

 EM HOTEIS CATEGORIA PRIMERA 4 ESTRELAS 
ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.968,00 € 586,00 SEM REDUÇÃO 

 EM HOTEIS CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS 
ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas (PRIMEIRA 
CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas (CATEGORIA TURÍSTICA) ocupando quartos 
standard com banheira ou chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- Passagem de trem Roma-Nápoles na 2ª classe, incluindo o transporte de uma 
mala por pessoa 
- Bilhete de trem Nápoles-Bari na 2ª classe, incluindo o transporte de uma mala 
por pessoa (com mudanças - sem trem direto) 
- Passagem de trem Bari-Lecce na 2ª classe, incluindo o transporte de uma mala 
por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será feito em 
caso de cancelamento 
- Traslado da entrada do aeroporto de Roma - hotel em Roma em privado 
- Traslado da estação ferroviária de Nápoles para o hotel Sorrento 
- Traslado do hotel Sorrento para a estação ferroviária de Nápoles 
- Traslado do hotel Lecce para o aeroporto de Brindisi 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte as 
condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada para o 
Coliseu com reserva 
   b) De Sorrento : ATENCION : EN ITALIANO E/O INGLES 
       Visita à Costa Amalfitana (dia inteiro - máximo 06 horas) 
       Capri (dia inteiro - máximo de 06 horas), incluindo o ferry público regular de / 
para Sorrento 
       Visita a Pompéia (meio dia - máximo de 04 horas), incluindo entrada para as 
ruínas de Pompéia com reserva 
   c) De Bari: 
       Visita da cidade de Bari a pé (máximo de 03 horas) 
       Visita de Alberobello (max 03 hoas) 
   d) De Lecce 
       Visita da cidade de Lecce (max 03 horas) 
       Visita de Gallipoli (max 03 horas) 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Visita à Gruta Azul de Capri 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
  
SAIDAS: 
SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA CHEGADA EM 
ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE VARIAR 
  
A) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os Museus do 
Vatcano com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 - ROMA, às 
09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA, às 
09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO. A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
C) ROMA IMPERIAL- COLISEU DE ROMA 
Inclui: guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para o Coliseu com 
reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA, às 
14h30. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
D) VISITA DA COSTA AMALFITANA DE SORRENTO ATENCION : EM ITALIANO E/O INGLES 
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO NA RUA CORREALE 
(SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
E) CAPRI DE SORRENTO ATENCION : EM ITALIANO E/O INGLES 
A excursão está sujeita às condições meteorológicas e marítmas 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / transporte / transporte de barco com vista 
panorâmica da ilha 
Não inclui: refeições / visita à Gruta Azul / ingressos para os monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO NA RUA CORREALE 
(SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
F) POMPEIA DE SORRENTO ATENCION : EM ITALIANO E/O INGLES 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / entrada para as ruínas de Pompéia 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO NA RUA CORREALE 
(SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
G) VISITA DA CIDADE DE BARI A PÉ DE BARI 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro: DIRETAMENTE NO HALL DO BARI HOTEL 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
H)  ALBEROBELLO DE BARI 
Inclui: Guia local multlingue / Transporte 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro: DIRETAMENTE NO HALL DO BARI HOTEL 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

I) CITY TOUR DE LECCE A PÉ DE LECCE 
Iclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro: DIRETAMENTE NO HALL DO HOTEL DE LECCE 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
J) GALLIPOLI DE LECCE 
Inclui: Guia local multlingue / Transporte 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro: DIRETAMENTE NO HALL DO HOTEL DE LECCE 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(perto das estações de trem das duas cidades) 

EM CATEGORIA PRIMIERA  
ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
SORRENTO: Hotel Antche Mura**** o similar 
BARI : Hotel Oriente **** o similar 
LECCE : Grand Hotel Lecce**** o similar 

EN CATEGORIA TURISTA  
ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
SORRENTO : Hotel Il Faro***o similar 
BARI : Hotel Boston*** o similar 
LECCE : Eos Hotel*** o similar 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA 
SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 



Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado 
para o hotel. Hospedagem 
  
Dia 2: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no 
hotel). Atravessando a Piazza della Repubblica com 
a Fonte Nayadi, com o guia local, iniciamos um 
agradável passeio pelo centro histórico que nos 
leva à Fonte de Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao 
Palazzo di Montecitorio, projetada por Bernini, o 
Panteão, Palazzo Madama, sede do Senado da 
República e Piazza Navona. Com ônibus, 
cruzaremos o Castel Sant'Angelo e chegaremos à 
Praça de São Pedro, onde haverá uma explicação 
da Basílica do lado de fora 
Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à 
Piazza Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa 
Piazza del Campidoglio, projetada pelo grande 
Michelangelo, onde você pode desfrutar de uma 
vista maravilhosa do Fórum Romano. Com ônibus, 
seguimos para o Circus Maximus e Colle Aventno. 
Pare para admirar a Estátua de Moisés de 
Michelangelo, localizada na Igreja de San Pietro in 
Vincoli, de onde em 5 minutos você alcançará o 
símbolo da cidade eterna: o Coliseu (visita interna, 
o ingresso está incluído no preço). Hospedagem 
  
Día 3: Roma Museus Vaacanos – Florença  
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano. Traslado 
para o ponto de partda da excursão por conta 
própria.Começamos o passeio pela Piazza della 
Repubblica com a Fonte Nayadi. Do Piazzale 
Flaminio, podemos ver a Piazza del Popolo, a 
antga entrada norte da capital, com o obelisco 
egípcio de Ramsés II no centro. Depois, 
atravessamos as muralhas do Vatcano para chegar 
à entrada dos Museus do Vatcano. Com o guia, 
visitaremos a Galeria Arazzi, a Galeria Geográfica, 
para finalmente chegar à famosa Capela Sistna 
com o maravilhoso afresco do Julgamento 
Universal de Michelangelo. No final do passeio de 
tempo livre para visitar a Basílica de San Pedro. A 
visita termina no ponto mais próximo do hotel. 
Traslado por conta própria para a estação de trem 
em Roma. Trem para Florença. Traslado por conta 
própria para o hotel. Hospedagem 
  
Dia 4: Florença - Pisa - Florença 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Pisa (sem pick up no hotel). 
Nosso passeio começa com um passeio pelas 
antgas muralhas medievais que nos levam à 
Puerta de Santa Maria, onde podemos admirar a 
espetacular Piazza dei Miracoli com suas 
maravilhas arquitetônicas e onde o guia nos 
acompanha para visitar a majestosa catedral, obra-
prima da arte românica. Regresso para Florença. À 
tarde, excursão regular (com outros partcipantes) 
para a visita de Florença. Um passeio pela cidade à 
tarde entre arte, ruas pitorescas e as pinturas mais 
bonitas do mundo.A primeira parte do passeio é 
dedicada ao coração de Florença, seu centro 
histórico e suas maravilhosas praças e locais de 
interesse: começamos com um passeio a pé 

iluminado, liderado por um guia local que 
descobrirá todos os cantos do berço do 
Renascimento. Primeiro, você poderá admirar do 
lado de fora a impressionante Basílica de Santa 
Cruz, localizada na praça histórica de mesmo 
nome. Esta igreja franciscana é, na verdade, uma 
das melhores realizações do estlo gótco italiano, 
e também é conhecida como o Templo das Glórias 
Italianas, pois é o local de descanso final de 
artstas italianos como Michelangelo, Galileo 
Galilei e Niccolò Machiavelli. Siga seu guia 
profissional para a PIAZZA DELLA SIGNORIA, o 
coração único da vida social da cidade, para 
admirar a imponente arquitetura do PALAZZO 
VECCHIO e as famosas estátuas de Loggia de 
'Lanzi, entre as quais o magnífico Perseus de 
Cellini. Você chegará a um dos símbolos de 
Florença, a majestosa Ponte Vecchio: conheça sua 
incrível história e como ela foi salva dos atentados 
durante a Segunda Guerra Mundial. O passeio 
termina na mundialmente famosa GALERIA DEGLI 
UFFIZI, onde você pode admirar as obras-primas 
únicas da Renascença dos grandes artstas 
ital ianos, onde você partcipará de uma 
emocionante celebração da beleza, admirando 
obras de arte como O Nascimento de Vênus de 
Bo¡celli, Leonardo Anunciação e Tondo Doni de 
Michelangelo, para citar alguns. No final da visita 
guiada, você pode ficar na Galeria Uffizi até a hora 
de fechar. Hospedagem 
  
Dia 5: Florença - La Spezia 
Café da manhã no hotel. Traslado para a estação 
de trem por conta própria. Trem para La Spezia 
(em alguns casos sem conexões diretas). Traslado 
para o hotel de La Spezia por conta própria. 
Hospedagem 
  
Dia 6: La Spezia - Cinque Terre - La Spezia 
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à visita às 
aldeias de Cinque Terre com o cartão “Treni 
Cinque Terre Card” que permite o acesso a todas 
as aldeias por 24 horas. 
Sugerimos visitas a Monterosso, a maior cidade 
entre todas as cidades de Cinque Terre. Aproveite 
o seu tempo para passear pela cidade, com 
excelentes vistas sobre as vinhas e os antgos 
olivais. Contnue até a encantadora cidade de 
Vernazza, que é caracterizada por suas ruas 
estreitas e sua pequena praça com vista para o 
mar. Retorno de trem para La Spezia. Hospedagem 
  
Dia 7: La Spezia - Turim 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda de 
trem para Turim. Chegada a Turim pela manhã e 
traslado ao hotel por conta própria. À tarde, visite 
a pé a antga capital da Itália. Desfrute de um 
passeio que nos permitrá ver (visitas externas) o 
Palazzo Reale, que foi a casa dos reis por mais de 
dois séculos, o Senado com suas duas partes, a 
magnífica igreja barroca de San Lorenzo, a catedral 
renascentsta onde está localizada o Sacra 
Sindone, a Via Roma, com suas elegantes lojas e 
cafés históricos, a Piazza San Carlo, conhecida 
como "sala de estar" de Turim, a Piazza Carignano, 
local de nascimento do Renascimento, e o Teatro 
Regio. Volto para o hotel. Hospedagem 
  

Dia 8: Turim - Langas (Govone - Alba - Monforte 
d'Alba) - Turim 
Café da manhã no hotel. Pick up no hotel e partda 
para a cidade de Govone, uma cidade que se 
ergue em torno de seu castelo que se tornou 
Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1997. 
Contnue para a cidade de Alba, onde faremos 
uma rápida visita à cidade. Alba também é 
conhecida como a pátria da trufa branca. Tempo 
livre e partda para Monforte d'Alba, uma cidade 
com vielas estreitas e íngremes para escalar a 
parte mais antga da cidade que contém uma série 
de maravilhas: a areia (agora gramada), a torre, as 
muralhas e Irmandade de Sant'Agostno e os 
humilhados. Volto a Turim. Hospedagem 
  
Dia 9: Turim - Milão 
Café da manhã no hotel. De manhã, partda de 
trem para Milão. Chegada em Milão e traslado ao 
hotel por conta própria. À tarde, visite a cidade a 
pé. Começaremos a visita com um passeio a pé 
pelo centro pela Galeria Vi{orio Emanuele II e 
visitaremos o Museu alla Scala. Visita panorâmica 
da cidade de ônibus pela Via Manzoni, Porta 
Nuova, Cemitério Monumental. Pararemos no 
castelo Sforzesco e visitaremos a Piedad 
Rondanini por Michelangelo. Hospedagem em 
Milão. 
  
Dia 10: Milão - Lago de Como - Milão 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) ao Lago de Como (sem pick up do 
hotel). Uma viagem de um dia maravilhoso de 
ônibus para o encantador Lago de Como, 
mundialmente famoso por suas esplêndidas vilas e 
jardins. Você desfrutará de um relaxante cruzeiro 
de barco no lago, cercado por paisagens 
magníficas. Além disso, você pode visitar as aldeias 
característcas e coloridas de Bellagio e Varenna. 
Chegada em Como e visite o centro histórico e a 
Villa Olmo. Em seguida, traslado de ônibus para 
V i l l a C a r l o{ a a o l o n g o d o l a g o . Aq u i 
embarcaremos de barco partcular para Bellagio, 
ao longo da Villa Balbianello e da Ilha Comacina. 
Visita ao Bellagio e tempo livre para almoço. 
Traslado de ferry para Varenna e visite a cidade. 
Retorno de ônibus para Milão. Hospedagem 
  
Dia 11: Milão 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Milão. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA, CINQUE TERRE, TURIM & MILÃO 

VERÃO 2023 (COD. RM-EFS6) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 

11 DIAS  
10 NOITES 
ROMA-MILÃO 



Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA CHEGADA EM 
ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE VARIAR 
  
A) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os Museus do 
Vatcano com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado 
nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 - ROMA, às 
09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA, 
às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO. A excursão não prevê o 
retorno ao hotel. 
  
C) ROMA IMPERIAL- COLISEU DE ROMA 
Inclui: guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para o Coliseu com 
reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado 
nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA, 
às 14h30. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
D) PISA DE FLORENÇA 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / guia local de Pisa multlíngue / transporte / 
entrada da Catedral de Pisa 
Não inclui: refeições / entrada na Torre Pendente de Pisa / outras entradas nos 
monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): EM 
FRENTE AO QUARTO DE BILHETES E NOVIDADES EM LA PLAZA MONTELUNGO, AO 
LADO DA ESTAÇÃO DE COMBOIO DE SANTA MARIA NOVELLA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
E) VISITA DA CIDADE DE FLORENÇA 
Inclui: Guia / entrada multlíngue de acompanhamento na Galeria Uffizi 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado 
nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de encontro): 
PIAZZA SAN FIRENZE EM FRENTE AO BAR SAN FIRENZE EM SAN FIRENZE 1R 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
F) TOUR DE TURIM A PÉ DE TURIM 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de encontro): 
DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL DE TURIM 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
G) VISITA DAS LANGAS DE TURIM 
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / degustações / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de encontro): 
DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL DE TURIM 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
H) VISITA DE MILÃO DE MILÃO 
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de encontro): 
PLAZA DUOMO EM MILÃO EM FRENTE AO ESCRITÓRIO DA LOOKMI TOURS 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
I) VISITA AO LAGO COMO A PARTIR DE MILÃO 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / Visita à Villa Olmo e seus jardins / Mini-cruzeiro 
de 1 hora no lago / Ferry público regular de Bellagio a Varenna 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado 
nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de encontro): 
PLAZA DUOMO EM MILÃO EM FRENTE AO ESCRITÓRIO DA LOOKMI TOURS 

€ 3.404,00 € 999,00 SEM REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.05.2023 + 01.09.2023-31.10.2023) 

€ 3.195,00 € 956,00 SEM REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.06.2023-31.08.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

EM CATEGORIA 3 ESTRELAS  

€ 3.068,00 € 870,00 SEM REDUÇÃO 

€ 2.868,00 € 804,00 SEM REDUÇÃO 

BAIXA TEMPORADA (01.06.2023-31.08.2023) 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.05.2023 + 01.09.2023-31.10.2023) 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(perto das estações de trem das duas cidades) 

EM CATEGORIA 4 ESTRELAS 
ROMA           : Hotel Atlanaco****  o similar 
FLORENÇA : HOTEL KRAFT**** O SIMILAR 
LA SPEZIA    : HOTEL NH LA SPEZIA**** O SIMILAR 
TURIM: HOTEL NH TORINO CENTRO**** O SIMILAR 
MILÃO          : HOTEL ADI DORIA**** O SIMILAR 

EM CATEGORIA TURISTA  
ROMA           : Hotel Smooth Termini *** o similar  
FLORENÇA: Hotel Bo�celli *** o similar 
LA SPEZIA    : Hotel Corallo *** o similar 
TURIM: Hotel Italia *** o similar 
MILÃO         :  Hotel Ibis *** o similar 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA 
COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas (PRIMEIRA 
CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas (CATEGORIA TURÍSTICA) 
ocupando quartos standard com banheira ou chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- passagem de trem Roma-Florença na 2ª classe, incluindo o transporte 
de uma mala por pessoa 
- bilhete de trem Florença-La Spezia na 2ª classe, incluindo o transporte 
de uma mala por pessoa (com alterações) 
- passagem de trem La Spezia-Turim na 2ª classe, incluindo o transporte 
de uma mala por pessoa (com alterações) 
- passagem de trem Turim-Milão na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será 
feito em caso de cancelamento 
- Traslado da entrada do aeroporto de Roma - hotel em Roma em 
privado 
- Traslado de partda do hotel de Milão para o aeroporto de Milão 
- Cinque Terre card treni = permite o acesso às aldeias de Cinque Terre 
por 24 horas de trem (sem guia) 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - 
consulte as condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada 
para os Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada 
para o Coliseu com reserva 
   b) De Florença: 
       Pisa (meio dia - máximo de 04 horas) sem entrada na Torre 
Pendente 
       City tour em Florença com Uffizi (meio dia - máximo de 03 horas) 
com entrada para a Galeria Uffizi com reserva 
   c) De Turim 
       City tour a pé em Turim (max 03 horas) 
       Langas (dia inteiro - máximo 06 horas) 
   d) De Milão: 
       City tour em Milão a pé (máx. 03 horas) 
       Lago de Como (dia inteiro - máx. 08 horas) 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento  
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 

ITALIA EM TREM ROMA, FLORENÇA, CINQUE TERRE, TURIM & MILÃO 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS6) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 

 EM CATEGORIA 4 ESTRELAS  



Dia 1: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Transfer privado para 
o hotel. Hospedagem  
  
Dia 2: Roma Clássica e Roma Imperial 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no hotel). 
Atravessando a Piazza della Repubblica com a Fonte 
Nayadi, com o guia local, iniciamos um agradável 
passeio pelo centro histórico que nos leva à Fonte de 
Trevi, à Coluna Marco Aurelio, ao Palazzo di 
Montecitorio, projetada por Bernini, o Panteão, 
Palazzo Madama, sede do Senado da República e 
Piazza Navona. Com ônibus, cruzaremos o Castel 
Sant'Angelo e chegaremos à Praça de São Pedro, 
onde haverá uma explicação da Basílica do lado de 
fora Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à Piazza 
Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa Piazza del 
Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, 
onde você pode desfrutar de uma vista maravilhosa 
do Fórum Romano. Com ônibus, seguimos para o 
Circus Maximus e Colle Aventno. Pare para admirar a 
Estátua de Moisés de Michelangelo, localizada na 
Igreja de San Pietro in Vincoli, de onde em 5 minutos 
você alcançará o símbolo da cidade eterna: o Coliseu 
(visita interna, o ingresso está incluído no preço). 
Hospedagem  
  
Día 3: Roma Museus Vaacanos – Bologna   
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano. Traslado para 
o ponto de partda da excursão por conta própria. 
Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica 
com a Fonte Nayadi. Do Piazzale Flaminio, podemos 
ver a Piazza del Popolo, a antga entrada norte da 
capital, com o obelisco egípcio de Ramsés II no 
centro. Depois, atravessamos as muralhas do Vatcano 
para chegar à entrada dos Museus do Vatcano. Com 
o guia, visitaremos a Galeria Arazzi, a Galeria 
Geográfica, para finalmente chegar à famosa Capela 
Sistna com o maravilhoso afresco do Julgamento 
Universal de Michelangelo. No final do passeio de 
tempo livre para visitar a Basílica de San Pedro. A 
visita termina no ponto mais próximo do hotel. 
Traslado por conta própria para a estação de trem em 
Roma. Trem para Bolonha. Traslado por conta própria 
para o hotel. Hospedagem  
  
Dia 4: Bolonha - Modena - Bolonha 
Café da manhã no hotel. De manhã, visite a cidade a 
pé. Começaremos nosso passeio pela Via de la 
Independencia e entraremos em suas ruas arcadas. 
Vamos admirar esse tpo de construção formada por 
arcadas suportadas por colunas que nos levarão a 
outra era. 
Nossa próxima parada nesta cidade medieval será a 
Plaza Mayor, considerada uma das mais belas da 
Europa e de importância desde a Idade Média, pois foi 
palco de festvais populares, execuções públicas e 
porta-vozes dos comerciantes que negociaram lá. 
Na Plaza Mayor também encontraremos a Basílica de 
San Petronio, um local histórico importante onde foi 
realizada a coroação de Carlos V pelo Papa Clemente 
VII. Esta é uma das maiores construções religiosas do 
mundo, mas está inacabada ... Por quê? Vamos revelá-
lo durante a visita. 
A poucos metros de distância, conheceremos o 
Archiginnasio, sede da antga Universidade de 
Bolonha, a mais antga do mundo ocidental, que hoje 
é preservada como uma Biblioteca Comunitária com 
mais de 35.000 obras em seu poder. 

Abordaremos o Mercado di Mezzo, um dos locais 
históricos mais representatvos da tradição 
gastronômica da cidade. Desde a Idade Média, é um 
ponto de encontro para sabores, boa comida e 
comércio em Bolonha. Você se atreve a descobrir o 
porquê? Para encerrar o passeio, passaremos pela 
Igreja de San Stefano, na praça de mesmo nome, e 
veremos Asinelli e Garisenda, as "torres gêmeas de 
Bolonha", um dos principais símbolos da cidade. 
À tarde, partda para Modena. Visita da cidade. Um 
tour privado de 3 horas para descobrir uma das 
cidades patrimoniais da Unesco por Emilia Romagna. 
Famosa por seu centro histórico, pela culinária (aqui é 
o restaurante n 1 do mundo) pelos motores e pela 
simpata das pessoas que moram lá. 
Volto a Bolonha. Hospedagem  
  
Dia 5: Bolonha - Ravena 
Café da manhã no hotel. De manhã, traslado para a 
estação de trem por conta própria. Trem para 
Ravenna. Traslado ao hotel por conta própria 
À tarde, visite a cidade a pé. 
Ravenna foi a capital do Império Romano do Ocidente 
durante o século V dC. Mais tarde, foi a capital do 
reino do povo Ostrogodo, até que foi reconquistada 
em 540 DC pelo Império Bizantno. Posteriormente, a 
cidade formou o centro do exarca bizantno de 
Ravena até a invasão dos lombardos em 751 dC, 
quando se tornou a sede do Reino dos lombardos. 
Embora seja uma cidade do interior, Ravena está 
conectada ao Mar Adriátco pelo Canal Candiano. É 
conhecida por sua arquitetura romana e bizantna 
excelentemente preservada e tem 8 lugares 
declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Nesta excursão guiada de três horas a Ravenna, seu 
guia mostrará os tesouros mais importantes da 
cidade. Você irá explorar alguns dos locais mais 
famosos e admirar os impressionantes mosaicos ao 
seu redor. Maravilhe-se com os primeiros mosaicos 
cristãos e bizantnos na Basílica de San Vitale, no 
Mausoléu Galla Placidia, no Ba¡stero Neoniano, no 
Museu Arcivescovile e na Basílica de Sant'Apollinare 
Nuovo. 
Passeie pelas ruas da cidade velha e faça uma parada 
para explorar a pitoresca Piazza del Popolo e a área 
de Dante, ou "Área do Silêncio". De fato, o exilado 
florentno Dante morreu em Ravena em 13 de 
setembro de 1321. 
  
Dia 6: Ravena - Ferrara 
Café da manhã no hotel. De manhã, traslado para a 
estação de trem por conta própria. Trem para Ferrara. 
Traslado ao hotel por conta própria 
À tarde, visite a cidade a pé. 
Ferrara é uma esplêndida cidade ar�stca, ideal para 
passear pelas ruas e descobrir seu "caráter 
renascentsta", presente em todos os cantos. A 
famosa família do Oriente governou aqui por três 
séculos e deu à cidade a aparência atual: uma 
m e t r ó p o l e d e d e s i g n ú n i c o q u e f u n d e 
harmoniosamente os estlos medieval e renascentsta 
e pode representar a primeira cidade moderna da 
Europa. Graças a essas característcas, Ferrara ganhou 
seu status de Patrimônio Mundial. 
Com esta visita a pé, você pode ver os principais e 
mais importantes lugares da cidade, como o famoso 
castelo do leste, a praça Savonarola, o palácio do 
arcebispo, a harmoniosa catedral românica e gótca de 
Ferrara, palácio do marquês, o bairro em partcular 
Rua Judaica (a maior e a mais antga da região, que 
predominou de 1627 a 1859) e Via delle Volte. 
Hospedagem no hotel. 
  

Dia 7: Ferrara - Pádua 
Café da manhã no hotel. De manhã, 
traslado para a estação de trem por conta própria. 
Trem para Pádua. Traslado ao hotel por conta própria 
À tarde, visite a cidade a pé. 
Pádua é uma cidade ar�stca com um ambiente 
universitário, é jovem, moderna e rica em história. 
Você terá a oportunidade de descobrir os 
monumentos mais conhecidos da cidade e visitar um 
dos mais antgos mercados públicos do mundo, na 
maravilhosa Piazza delle Erbe. 
Comece sua excursão no Prato della Valle, uma praça 
elíptca de 90,00 metros quadrados, também 
conhecida como a maior praça da Itália. Assista 
estudantes e turistas relaxarem no grande centro 
gramado, cercado por um pequeno canal de água e 
dois anéis de estátuas. Contnue pelo jardim botânico 
e passe pela Basílica de San Antonio na Via del Santo. 
Esta Basílica, chamada localmente Il Santo, é 
possivelmente o monumento mais famoso de Pádua, 
remanescente da Basílica de São Marcos em Veneza, 
mas tem um exterior românico. Depois de visitar os 
shopping centers na Piazza delle Erbe e Fru{a, sua 
excursão terminará na Piazza della Signori, para ver a 
famosa torre do relógio da cidade. Hospedagem  
  
Dia 8: Pádua - Veneza 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Veneza. Fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

CIDADE & HOTEIS CENTRICOS  
(CERCA DE LAS ESTACIONES DE TRENES  
DE AMBAS CIDADE) 

EN CATEGORIA PRIMERA  
ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
BOLONHA:: Hotel NH Gare **** o similar 
RAVENNA : Hotel Bisanzio**** o similar 
FERRARA : Hotel Mercure**** o similar 
PADUA : Hotel Europa**** o similar 

EN CATEGORIA TURISTA  
ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
BOLONHA: Hotel Atlantc *** o similar 
RAVENNA : Hotel Mosaico *** o similar 
FERRARA : Hotel De Prat *** o similar 
PADUA : HOTEL IGEA *** O SIMILAR 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ 
UM DOS INDICADOS AQUI ACIMA. A LISTA FINAL DE 
CADA PARTIDA VAI SER COMUNICADA COM 14 DIAS 
DE ANTECEDÊNCIA 

8 DIAS  
7 NOITES 
ROMA-VENECIA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR ITALIA EM TREM ROMA BOLONHA, RAVENNA, FERRARA & PADUA 

VERÃO 2023 (COD. RM-EFS7) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 



CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA 
CHEGADA EM ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE VARIAR 
  
A) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 - 
ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente 
com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
B) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 
- ROMA, às 09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do 
cliente com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA 
EXCURSÃO. A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
C) ROMA IMPERIAL- COLISEU DE ROMA 
Inclui: guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para o 
Coliseu com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 
- ROMA, às 14h30. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do 
cliente com as informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA 
EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
D) VISITA DE BOLONHA A PÉ DE BOLONHA 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não 
é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL DE BOLONHA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
E) VISITA DE MODENA DE BOLONHA 
Inclui:  transporte / Guia local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL DE BOLONHA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
F) RAVENNA VISITA A PÉ DE RAVENNA 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não 
é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL RAVENNA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
G) VISITA A FERRARA A PÉ DE FERRARA 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não 
é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL FERRARA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
H) PÁDUA NA VISITA DE PÁDUA 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: transporte / refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não 
é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que passar por conta própria para o ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO SALÃO DO HOTEL PADUA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.318,00 € 565,00 SEM REDUÇÃO 

EM CATEGORIA PRIMERA 4 ESTRELAS 

ALTA TEMPORADA ((01.04.2023-31.10.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.665,00 € 674,00 SEM REDUÇÃO 

 EM CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

O VALOR INCLUI 
- Acomodação em hotéis de 3 estrelas superior / 4 estrelas (PRIMEIRA 
CATEGORIA) ou hotéis de 3 estrelas (CATEGORIA TURÍSTICA) ocupando 
quartos standard com banheira ou chuveiro privatvos. 
- Café da manhã buffet diário 
- passagem de trem Roma-Bolonha na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
- passagem de trem de Bolonha-Ravena na 2ª classe, incluindo o transporte 
de uma mala por pessoa 
- passagem de trem Ravenna-Ferrara na 2ª classe, incluindo o transporte de 
uma mala por pessoa 
- bilhete de trem Ferrara-Pádua na 2ª classe, incluindo o transporte de uma 
mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitdo o bilhete de trem, nenhum reembolso será feito 
em caso de cancelamento 
- Traslado da entrada do aeroporto de Roma - hotel em Roma em privado 
- Traslado de partda do hotel Pádua para o aeroporto de Veneza 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte 
as condições excursões regulares 
  a) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - max 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma clássica (meio dia - máximo de 03 horas) 
      Roma imperial (meio dia - máximo de 03 horas), incluindo entrada para o 
Coliseu com reserva 
   b) De Bolonha: 
       City tour a pé por Bolonha (máx. 03 horas) 
       Modena (meio dia - máx. 03 horas) 
   d) De Ravena: 
       City tour em Ravenna a pé (máximo de 03 horas) 
   e) De Ferrara: 
       City tour em Ferrara a pé (máx. 03 horas) 
   f) De Pádua: 
       City tour em Pádua a pé (máx. 03 horas) 
- Iva 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento -  
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
  
SAIDAS: 

8 DIAS  
7 NOITES 

ITALIA EM TREM ROMA BOLONHA, RAVENNA, FERRARA & PADUA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS7) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023 



Día 1: Veneza 
Chegada ao aeroporto de Veneza. Traslado até o ponto 
mais próximo do hotel. Alojamento 
  
Día 2: Veneza – Murano & Burano 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) da cidade de Veneza a pé (sem pick up no 
hotel). Saída da praça San Marcos com explicação dos 
principais monumentos: Basílica de San Marco, Palácio 
Ducal, Torre do Sino, Torre do Relógio e Procurate. 
Depois, ele vai para Santa Maria Formosa e de lá para San 
Giovanni e Paolo, onde o guia irá falar sobre o Panteão de 
Veneza, as Escolas de Caridade e os Capitães de 
Aventura. Durante o passeio, você vai caminhar no bairro 
onde Marco Polo morava. Ele finalmente retorno a San 
Marcos, na Mercerie Street, uma artéria que liga Rialto e 
San Marcos e o principal local de compras para 
venezianos. À tarde, excursão regular (com outros 
partcipantes) às Ilhas Laguna: Murano & Burano (sem 
pick up no hotel). A partr de um píer próximo à Plaza San 
Marcos, embarcaremos em um barco veneziano 
tradicional para atravessar a lagoa em direção norte, 
passando ao lado de San Giorgio Maggiore e do Lido.  
Burano: pequenos canais, casas coloridas e artesãos de 
renda definem Burano, nossa ilha favorita na lagoa 
veneziana. Murano: famosa pelo vidro que leva seu nome, 
em Murano veremos como funcionam os fabricantes de 
vidro de uma de suas fábricas artesanais. O passeio 
termina ao lado da Plaza San Marco. Alojamento 
  
Día 3: Veneza – Florença 
Café da manhã no hotel. Traslado por conta própria para a 
estação de trem. Trem para Florença. Chegada em 
Florença e traslado por conta própria ao hotel. 
À tarde, excursão regular (com outros partcipantes) para 
visitar Florença. Traslado ao ponto de partda da excursão 
por conta própria. Um city tour à tarde entre arte, ruas 
pitorescas e as mais belas pinturas do mundo. A primeira 
parte do passeio é dedicada ao coração de Florença, seu 
centro histórico e suas maravilhosas praças e locais de 
interesse: começamos com um passeio a pé esclarecedor 
conduzido por um guia local que irá descobrir todos os 
cantos do berço do Renascimento. Primeiro, você 
admirará de fora a impressionante Basílica de SANTA 
CROCE, localizada na histórica praça de mesmo nome. 
Esta igreja franciscana é na verdade uma das melhores 
conquistas do estlo gótco italiano e também é conhecida 
como o Templo das Glórias Italianas, pois é o local de 
descanso final de artstas italianos como Michelangelo, 
Galileo Galilei e Niccolò Machiavelli. Siga o seu guia 
profissional para PIAZZA DELLA SIGNORIA, o coração 
único da vida social da cidade, para admirar a arquitetura 
imponente do PALAZZO VECCHIO e as famosas estátuas 
da Loggia de 'Lanzi, incluindo o magnífico Perseus de 
Cellini. Em seguida, você chegará a um dos símbolos de 
Florença, a majestosa Ponte Vecchio: conheça sua incrível 
história e como ela foi salva dos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial. O passeio termina dentro da 
mundialmente famosa GALERIA DEGLI UFFIZI, onde 
você pode admirar as únicas obras-primas renascentstas 
dos grandes artstas italianos, onde você partcipará de 
uma emocionante celebração da beleza, admirando obras 
de arte como O Nascimento de Vênus de Bo¡celli, 
Leonardo Anunciação e Tondo Doni de Michelangelo, 
para citar alguns. No final da visita guiada, você pode ficar 
na Galeria Uffizi até a hora de fechar. Alojamento 
  
Día 4: Florença – Pisa – Roma  
Café da manhã no hotel. Pela manhã, excursão regular 
(com outros partcipantes) para visitar Pisa. Traslado ao 
ponto de partda da excursão por conta própria. 
Nosso passeio começa com uma caminhada pelas antgas 
muralhas medievais que nos levam à Puerta de Santa 
Maria, de onde podemos admirar a espetacular Piazza dei 
Miracoli com suas maravilhas arquitetônicas, e onde o 
guia nos acompanha para visitar a majestosa Catedral, 
obra-prima de Arte românica. Antes de retornar a 
Florença, teremos tempo livre para fotos (externas) da 
única Torre Pendente. 
Retorne a Florença. À tarde, traslado por conta própria 
para a estação de trem. Trem para Roma. Chegada em 
Roma e traslado por conta própria ao hotel. Alojamento 
  
Día 5: Roma Clássica e Roma Imperial 

Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) a Roma Clássica (sem pick up no hotel). 
Atravessando a Piazza della Repubblica com a Fonte 
Nayadi, com o guia local, iniciamos um agradável passeio 
pelo centro histórico que nos leva à Fonte de Trevi, à 
Coluna Marco Aurelio, ao Palazzo di Montecitorio, 
projetada por Bernini, o Panteão, Palazzo Madama, sede 
do Senado da República e Piazza Navona. Com ônibus, 
cruzaremos o Castel Sant'Angelo e chegaremos à Praça 
de São Pedro, onde haverá uma explicação da Basílica do 
lado de fora 
Almoço livre. À tarde, visita regular (com outros 
partcipantes) da Roma Imperial. Chegamos à Piazza 
Venezia de ônibus e a pé vamos à famosa Piazza del 
Campidoglio, projetada pelo grande Michelangelo, onde 
você pode desfrutar de uma vista maravilhosa do Fórum 
Romano. Com ônibus, seguimos para o Circus Maximus e 
Colle Aventno. Pare para admirar a Estátua de Moisés de 
Michelangelo, localizada na Igreja de San Pietro in Vincoli, 
de onde em 5 minutos você alcançará o símbolo da 
cidade eterna: o Coliseu (visita interna, o ingresso está 
incluído no preço). Alojamento 
  
Día 6: Roma Museus Vaacanos - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Visita regular (com outros 
partcipantes) aos Museus do Vatcano (sem pick up no 
hotel). Começamos o passeio pela Piazza della Repubblica 
com a Fonte Nayadi. Da Piazzale Flaminio, podemos ver a 
Piazza del Popolo, a antga entrada norte da capital, com 
o obelisco egípcio de Ramsés II no centro. Depois, 
atravessamos as paredes do Vatcano para chegar à 
entrada dos Museus do Vatcano. Com o guia, visitaremos 
a Galeria Arazzi, a Galeria Geográfica, para finalmente 
chegar à famosa Capela Sistna com o maravilhoso 
afresco do Julgamento Universal de Michelangelo. No 
final do passeio de tempo livre para visitar a Basílica de 
San Pedro À tarde, traslado para a estação de trem por 
conta própria. Trem Roma-Nápoles. Traslado da estação 
ferroviária de Nápoles ao hotel Sorrento. Alojamento 

Dia 7: Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento ATENÇÃO: 
EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta da Costa Amalfitana (sem 
pick-up no hotel). Traslado ao ponto de partda da 
excursão por conta própria. Saída pela manhã de Sorrento 
para a Costa Amalfitana. Primeira parada na famosa 
estrada da Costa Amalfitana, uma das mais belas 
paisagens do mundo, para trar algumas fotos de 
lembrança. Chegada a Positano por volta das 11h30 para 
visitar a pequena cidade, cujos prédios coloridos caem em 
cascata até o mar. Você terá a oportunidade de percorrer 
as famosas boutques de artesanato ou visitar a Igreja de 
Santa Maria Assunta. Segunda parada em Amalfi, 
passando pelas pitorescas aldeias de Praiano, Furore e 
Conca dei Marini. Amalfi, Perla della Costera, uma cidade 
famosa no passado pela produção de papel. Não perca a 
�pica arquitetura mediterrânea, composta por ruas 
estreitas e �picas casas brancas empilhadas, e uma visita 
à famosa Catedral de Amalfi. A últma parada em Ravello, 
uma terra mágica, como os viajantes mais famosos a 
descrevem como "uma pátria espiritual". Desfrute de uma 
vista espetacular do litoral, com vistas de Minori e Maiori, 
a partr desta pequena cidade encantadora. Nesta últma 
etapa está prevista 1 hora de tempo livre durante a qual 
pode pedir conselhos ao nosso guia ou visitar a 
esplêndida Villa Rufolo, uma villa do século XIII da qual 
pode desfrutar de uma vista espectacular de Maiori e 
Minori. O passeio termina no final da tarde com retorno a 
Sorrento. Alojamento 
  
Dia 8: Sorrento - Capri - Sorrento ATENÇÃO: EM 
ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta de Capri (sem pick-up no 
hotel). Traslado ao ponto de partda da excursão por 
conta própria. Um agradável passeio de barco pela costa 
sorrentna o levará à ilha de Capri. Saída do Porto de 
Piano di Sorrento em direção à ilha. Chegada a Marina 
Grande, principal porto da ilha. Tempo livre para visitar e 
caminhar livremente pelas ruelas do centro, revivendo os 
tempos antgos entre os achados arqueológicos de Villa 
Jovis e uma excursão ao Monte Solaro. 

Às 15:30 passeio de barco pela ilha. Entre os outros 
destnos recomendados estão o farol de Punta Carena, o 
segundo maior da Itália, a Gruta Azul * (entrada não 
incluída no preço do passeio - € 13,00 P.P. aprox.) E o 
Arco Naturale. Sempre, várias paradas para banho e 
mergulho. Retorno a Sorrento no final da tarde. 
Alojamento 
  
Dia 9: Sorrento - Pompeii - Sorrento ATENÇÃO: EM 
ITALIANO E/OU INGLÊS 
Café da manhã no hotel. Excursão regular (com outros 
partcipantes) à descoberta de Pompéia (sem pick-up no 
hotel). Traslado ao ponto de partda da excursão por 
conta própria. Não perca a oportunidade de visitar o 
famoso síto arqueológico de Pompéia com um guia 
oficial especializado. Junte-se ao nosso pequeno grupo 
para uma experiência mais pessoal! Caminhe ao longo 
dos antgos "cardini" e "decumani" e explore os ves�gios 
dos romanos. Pompeia permaneceu soterrada por cinzas 
vulcânicas desde a erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no século 
XVIII. Veja os banhos, ruas, padarias e fóruns que eram 
parte integrante da vida diária naquela época e maravilhe-
se com os afrescos soberbamente preservados que 
adornam as paredes e o chão das belas vilas. Volte para 
Sorrento. Tarde livre. Alojamento. 
  
Dia 10: Sorrento - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de 
Nápoles ou à estação de trem de Nápoles. Fim dos 
nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
G A R A N T E TO DA S A S V I S I TA S E PA S S E I O S 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(perto das estações de trem das duas cidades) 

EN CATEGORIA PRIMERA  
VENEZA      : HOTEL AMADEUS**** O SIMILAR 
FLORENÇA : HOTEL ADLER**** O SIMILAR  
ROMA : HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR 
SORRENTO : HOTEL ANTICHE MURA**** O SIMILAR 

EN CATEGORIA TURISTA  
VENEZA      : HOTEL SPAGNA*** O SIMILAR 
FLORENÇA : HOTEL CORONA D’ITALIA*** O SIMILAR   
ROMA : HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR  
SORRENTO : HOTEL IL FARO *** O SIMILAR 

EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ 
COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

10 DIAS  
9 NOITES 
VENECIA-NAPOLES 

ITALIA EM TREM VENEZA, FLORENÇA ROMA & COSTA AMALFITANA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS8) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR, DEPENDENDO NO DIA DA CHEGADA EM 
ROMA- O PONTO DE SAÍDA DAS EXCURSÕES PODE VARIAR 
  
A) VISITA DE VENEZA A PIE DE VENEZA 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que ir por sua conta para o ponto de encontro): ABAIXO DA 
TORRE DE RELÓGIO NA PLAZA SAN MARCOS 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
B) MURANO E BURANO DE VENEZA 
Inclui: Assistente multlíngue / Transporte 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): ÂNGULO 
DA RUA ALBANESI COM A RIBA DEGLI SCHIAVONI, AO LADO DO HOTEL DANIELI, A 100 
METROS DO LOCAL DE SAN MARCOS. 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
C) VISITA DE FLORENCIA A PIE DESDE FLORENCIA 
Incluye: Guía local multlingüe / transporte a Piazzale Michelangelo / entrada a la Galería 
Accademia 
No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo que no es mencionado en 
los precios incluye. 
Punto de encuentro (el cliente tendrá que desplazarse por su cuenta hasta el punto de 
encuentro): DELANTE DEL QUIOSCO “TICKETS&NEWS” EN LA PLAZA MONTELUNGO, AL 
LADO DE LA ESTACION DE TRENES DE SANTA MARIA NOVELLA 
Enviaremos una comunicación directamente al hotel del cliente con las informaciones/
horarios definitvos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION 
  
D) PISA DE FLORENÇA 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / guia local de Pisa multlíngue / transporte / 
entrada para a Catedral de Pisa 
Não inclui: refeições / entrada na Torre Pendente de Pisa / outras entradas nos 
monumentos / tudo o que não é mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro: EM FRENTE AO KIOSK “TICKETS&NEWS” EM LA PLAZA 
MONTELUNGO, AO LADO DA ESTAÇÃO DE TREM DE SANTA MARIA NOVELLA 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
E) MUSEUS VATICANOS DE ROMA 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / fones de ouvido / entrada para os Museus do 
Vatcano com reserva 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL – PIAZZA CITTA’ LEONINA 8 - ROMA, às 
09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
F) ROMA CLÁSSICA DE ROMA  
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de partda da excursão: GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA, às 
09h00. Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / 
horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO. A excursão não prevê o retorno ao hotel. 
  
G) ROMA IMPERIAL-COLISEO DESDE ROMA 
Incluye: Guía local multlingüe / transporte / auriculares / entrada al Coliseo con reserva 
No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo que no es mencionado en 
los precios incluye. 
Punto de salida de la excursión: GLT TERMINAL – VIA GIOVANNI AMENDOLA, 32 - ROMA a 
las 14.30 horas. Enviaremos una comunicación directamente al hotel del cliente con las 
informaciones/horarios definitvos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION. La excursión no 
prevé el regreso hasta el hotel. 
  
H) VISITA DA COSTA AMALFITANA DE SORRENTO ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
Inclui: Guia / transporte local multlíngue 
Não inclui: refeições / ingressos para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO NA RUA CORREALE 
(SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
I) CAPRI DE SORRENTO ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
A excursão está sujeita às condições meteorológicas e marítmas 
Inclui: Guia de acompanhamento multlíngue / transporte / transporte de barco com vista 
panorâmica da ilha 
Não inclui: refeições / visita à Gruta Azul / ingressos para os monumentos / tudo o que não é 
mencionado nos preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO NA RUA CORREALE 
(SORRENTO) 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as informações / horários 
definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
J) POMPEIA DE SORRENTO ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
Inclui: Guia local multlíngue / transporte / entrada para as ruínas de Pompéia 
Não inclui: refeições / outras entradas para monumentos / tudo o que não é mencionado nos 
preços inclui. 
Ponto de encontro (o cliente terá que se mudar sozinho para o ponto de encontro): 
ESTACIONAMENTO CENTRAL DE SORRENTO ACHILLE LAURO NA RUA CORREALE 
(SORRENTO) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 2.489,00 € 706,00 SEM REDUÇÃO 

 EM CATEGORIA PRIMIERA 4 ESTRELAS 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 3.174,00 € 989,00 SEM REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

 EM CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS 

O VALOR INCLUI 
- Hospedagem em hotéis 3 estrelas superior / 4 estrelas (PRIMEIRA CATEGORIA) 
ou hotéis 3 estrelas (CATEGORIA TURÍSTICA) em quartos standard com banheiro 
privatvo ou ducha. 
- Buffet de café da manhã diário 
- Bilhete de trem Veneza-Florença na 2ª classe ou classe smart, incluindo o 
transporte de uma mala por pessoa 
- Bilhete de trem Florença-Roma na 2ª classe ou classe smart, incluindo o 
transporte de uma mala por pessoa 
- Bilhete de trem Roma-Nápoles na 2ª classe ou classe smart, incluindo o 
transporte de uma mala por pessoa 
  Atenção: uma vez emitda a passagem de trem, nenhum reembolso será feito em 
caso de cancelamento 
- Transfer de ida do aeroporto de Veneza ou estação ferroviária de Veneza para o 
ponto mais próximo do hotel do cliente - (inclui transporte de uma mala por 
pessoa) 
- Traslado da estação de trem de Nápoles para o hotel Sorrento em privatvo 
- Transfer de partda do hotel Sorrento para o aeroporto de Nápoles ou estação de 
trem em privatvo 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte as 
condições para excursões regulares 
   a) De Veneza: 
       Visita de Veneza a pé (meio dia - máx. 02 horas) 
       Murano e Burano (meio dia - máximo 04 horas) 
   b) De Florença: 
       Visita de Florença a pé (meio dia - máx. 03 horas) incluindo entrada na Galeria 
Uffizi 
       Pisa (meio dia - máx. 05 horas) - NÃO inclui a entrada para a Torre Pendente 
  c) De Roma: 
      Museus do Vatcano (meio dia - máximo de 04 horas) incluindo entrada para os 
Museus do Vatcano com reserva 
      Roma Clássica (meio dia - máx. 03 horas) 
      Roma Imperial (meio dia - máx. 03 horas) incluindo entrada no Coliseu com 
reserva 
  e) De Sorrento: ATENÇÃO: EM ITALIANO E/OU INGLÊS 
       Visita da Costa Amalfitana (dia inteiro - máx. 06 horas) 
       Capri (dia inteiro - máx. 06 horas) incluindo o ferry público regular de / para 
Sorrento 
       Visita a Pompéia (meio dia - máximo de 04 horas) incluindo entrada nas ruínas 
de Pompéia com reserva 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfers de / para as estações de trem, exceto aquelas indicadas como incluídas 
(Nápoles-Sorrento) 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento -  
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
  
SAIDAS: 
SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

10 DIAS  
9 NOITES 

ITALIA EM TREM VENEZA, FLORENÇA ROMA & COSTA AMALFITANA 
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS8) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  



Dia 1: Palermo 
Chegada ao aeroporto de Palermo. Transfer privatvo 
para o hotel. Alojamento 
  
Dia 2: Palermo 
Café da manhã. Encontre o seu guia ao pé da 
escadaria do Teatro Massimo para admirar a estrutura 
imponente da maior Ópera da Itália.A poucos passos 
de distância  você entrará no coração do histórico 
mercado de U Capu, onde a história, tradição e 
comida de rua se misturam com as vozes e rostos do 
povo de Palermo. Há uma joia barroca recentemente 
restaurada, a igreja da Imaculada Conceição. 
Passando por becos e edi�cios antgos, você chegará 
à catedral normanda, onde estão os restos mortais de 
Frederico II da Suábia e a "vara" de prata de Santa 
Rosalía. Contnuando o nosso caminho, entre os 
jardins da Villa Bonanno e as antgas ruínas romanas 
de Paleopoli, chegaremos ao Palácio Real ou "dos 
Normandos", que guarda 3000 anos da nossa história 
e os esplêndidos mosaicos da Capela Palatna onde os 
árabes , Bizantnos e normandos compartlharam 
conhecimentos, segredos esotéricos, vida e costumes. 
em grande tolerância. Margeando as antgas 
fortficações, você poderá fotografar a Igreja de San 
Giovanni degli Eremit, uma evocatva arquitetura 
árabe-normanda com suas cúpulas partculares. 
Descobrindo bairros medievais, fachadas espanholas 
e pátos de casas históricas, você passeará pelo 
"Cassaro" para encerrar o passeio no Qua{ro Cant ou 
no Teatro del Sole, uma elegante estrutura barroca. 
Alojamento. 
  
Dia 3: Palermo - Agrigento - Piazza Armerina - 
Palermo 
Café da manhã. Saída da excursão de um dos Pontos 
de Encontro mais próximos de seu hotel. Saída para a 
Piazza Armerina para visitar a famosa Villa Romana 
del Casale (entrada não incluída) que data do final do 
século IV DC. C. Pertenceu a uma importante família 
romana. A esplêndida Villa Imperial Romana no 
coração da Sicília, na província de Enna, é uma 
magnífica residência rural, cujo encanto se deve 
principalmente aos seus mosaicos, considerados os 
mais belos e mais bem preservados do gênero. Fruto 
de um trabalho metculoso de imagens nítdas e 
comoventes, embelezam significatvamente os 
ves�gios da suntuosa residência incluída na Lista do 
Património Mundial da UNESCO em 1997. Em 
seguida, saída para Agrigento para visitar, com um 
guia local, o magnífico Vale dos Templos (a entrada 
para o Vale dos Templos não está incluída), erguido 
pelos gregos durante o século 5 aC. C. 
Há um lugar na Sicília onde a opulência da Magna 
Grécia revive no turbilhão de emoções que desperta 
graças à sua beleza: é o Vale dos Templos de 
Agrigento, o emblema da antga Sicília e uma das 
atrações turístcas mais visitadas do ilha. É um local 
com um encanto milenar que rivaliza com a Acrópole 
de Atenas pela sua fama e encanto. Seus templos 
dóricos monumentais iluminados pelo sol ofuscante 
do verão siciliano ou pelos holofotes à noite são uma 
imagem-ícone da beleza desta ilha e de sua história 
fascinante. Por mais de dois mil anos eles estão no 
topo de uma colina, majestosos e orgulhosos. De 
alguns, resta muito pouco, mas é o suficiente para 
adivinhar seu tamanho original e ficar boquiaberto de 
espanto. Ao finalizar a visita ao Vale, retorno a 
Palermo. Alojamento. 
  
Dia 4: Palermo - Segesta - Erice - Trapani - Palermo 
Café da manhã. Saída da excursão de um dos Pontos 
de Encontro mais próximos de seu hotel. Viajaremos 
para o oeste da Sicília para chegar a Erice. Os Elimos 
se estabeleceram na cidade medieval de Erice, um 
importante local religioso associado à deusa Vênus. 

Empoleirada no topo da montanha com o mesmo 
nome, a vila medieval de Erice destaca-se pelos seus 
750 metros de altura, desfrutando de uma 
excepcional vista panorâmica sobre o Golfo de 
Trapani e as ilhas Egadi de um lado e o vale de 
Valderice do outro., abraçando a paisagem do interior 
da Sicília. Pequena e incrivelmente autêntca, Erice é 
um labirinto de ruas de paralelepípedos que fluem 
entre igrejas, praças e pátos antgos e que tenta seus 
visitantes a descobrir. 
Após a visita, passeio panorâmico pelas salinas do mar 
de Trapani, onde ainda é pratcada a antga tradição 
da extração do sal por evaporação da água do mar. 
Impossível não se deixar seduzir pela reserva natural 
das Salinas de Trapani e Paceco, área natural 
administrada pelo WWF Itália e criada em 1995. Sua 
extensão de 1000 hectares a torna uma das maiores 
áreas protegidas da Sicília, dividida igualmente entre 
os municípios de Trapani e Paceco. A maior parte da 
reserva é composta por salinas privadas ainda em 
atvidade, nas quais o sal é extraído com técnicas 
centenárias por empresas de renome. 
À tarde, contnuaremos a Segesta, uma das principais 
cidades dos antgos povos indígenas Elimos, para 
visitar o templo dórico inacabado (a entrada do 
templo não está incluída). Construído no final do 
século V aC. C., numa colina na periferia da cidade 
velha e com uma vista dominante sobre a natureza 
envolvente. Você não precisa gostar da história grega 
e romana para ficar impressionado com Segesta - as 
antgas ruínas deste importante síto arqueológico 
têm uma poderosa força evocatva e um encanto 
verdadeiramente sugestvo. No final deste dia 
maravilhoso, retorno a Palermo. Alojamento. 
  
Dia 5: Palermo - Catania 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, traslado por 
conta própria à estação ferroviária de Palermo. Trem 
para Catânia (direto ou com câmbio). Chegada em 
Catania e traslado por conta própria ao hotel. Resto 
do dia livre para conhecer a cidade de Catania por 
conta própria. Alojamento 
  
Dia 6: Catania - Siracusa, Oragia e Noto - Catania 
Café da manhã. Traslado ao ponto de partda da 
excursão por conta própria. 
O passeio começará com uma visita ao parque 
arqueológico de Neápolis, que abriga a maioria dos 
monumentos gregos e romanos de Siracusa. É a área 
mais representatva desta antga cidade grega, com 
grandes extensões de verde e um caminho ao longo 
da antga estrada romana que conduz aos principais 
monumentos arqueológicos: O Teatro Grego, ainda 
utlizado para concertos de música clássica, o 
Anfiteatro Romano, Latomia del Paraíso com a 
"Orelha de Dionísio e a Gruta do Cordari, o Altar de 
Hierón e a igreja de San Nicolás de Cordaro. 
Contnuação para Ortgia, a alma de Siracusa, entre os 
templos gregos e as igrejas cristãs, palácios Aragonês 
e barrocos, pátos, ruelas árabes, lojas e pequenas 
praças, visitaremos a esplêndida Fonte de Aretusa e a 
Praça Duomo rodeada de palácios barrocos. Tempo 
livre para almoço. A tarde contnua com uma visita a 
Noto, uma autêntca joia do barroco siciliano e um 
Patrimônio Mundial da UNESCO O centro de Noto é 
um verdadeiro museu a céu aberto, onde será incrível 
passear pela rua principal "Corso Vi{orio Ema Nuele 
"e admire os muitos palácios e igrejas que são 
apelidados de" o jardim de pedra ". Retorno a Catania. 
Alojamento. 
  
Dia 7: Catania - Etna - Taormina - Catania 
Café da manhã. Traslado ao ponto de partda da 
excursão por conta própria. Nosso passeio começa  

descobrindo 
a natureza do Vulcão Etna. Partda para o Refugio 
Sapienza, onde poderemos descobrir as últmas 
erupções e as antgas Crateras Selvagens. 
Contnuaremos com uma caminhada por uma das 
trilhas do Parque Etna, com vistas sugestvas do Vale 
do Bove. Em seguida, visitaremos uma caverna de 
lava com capacetes e lâmpadas. Terminaremos nosso 
passeio com uma deliciosa degustação de produtos 
�picos de uma fazenda orgânica que poderemos 
visitar e comprar vinho, mel e outros produtos. 
Contnuação para Taormina, com parada na 
encantadora “Isola Bella”, reserva natural conhecida 
como “Pérola do Jônico” por sua beleza de selva, 
ligada ao contnente por uma fina linha de areia. 
Possibilidade de banhar-se nestas águas cristalinas. 
Tempo livre para almoçar. Tarde dedicada à pitoresca 
Taormina. Pela sua rua principal, Corso Umberto, 
situada entre as Portas de Catania e Messina, 
podemos admirar os monumentos mais importantes: 
Palazzo Corvaja (Museu de artes e tradições 
populares); Teatro Grego, Plaza IX Abril, Torre do 
Relógio, Catedral Fortezza, Badia Vecchia, Palazzo 
Duca de Santo Stefano entre outros. Também 
teremos a possibilidade de fazer compras em seus 
negócios exclusivos. Retorno a Catania. Alojamento. 
  
Dia 8: Catania 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Catania. Fim 
dos nossos serviços 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
P R É V I O AV I S O . E M Q U A L Q U E R C A S O , 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E 
PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
(perto das estações de trem das duas cidades) 

EN CATEGORIA PRIMERA  

PALERMO:  
Hotel Porta Felice**** o similar 

CATANIA  :  
Hotel Katané**** o similar  

EN CATEGORIA TURISTA  

PALERMO:  
Hotel Tonic*** o similar 

CATANIA  : 
Hotel Stesicorea*** o similar 
EM REGRA GERAL, O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS 
INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ 
COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

ITALIA EM TREM SICILIA - PALERMO & CATANIA  
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS9) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  

8 DIAS  
7 NOITES 
PALERMO- CATANIA 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



CONDIÇÕES EXCURSÕES REGULARES: 
A ORDEM DAS EXCURSÕES PODE VARIAR DEPENDENDO NO DIA DA 
CHEGADA EM PALERMO 
  
A) VISITA DE PALERMO A PÉ DE PALERMO 
Inclui: Guia local multlíngue 
Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não está 
mencionado nos preços está incluído. 
Ponto de encontro (o cliente deverá se deslocar sozinho até o ponto de 
encontro): EM FRENTE AO TEATRO DE MASSIMO 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
B) AGRIGENTO E PIAZZA ARMERINA DE PALERMO 
Inclui: Auxiliar multlíngue / transporte / Guia local de Agrigento para visita ao 
Vale dos Templos 
Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não está 
mencionado nos preços está incluído. 
Ponto de encontro (o cliente deverá deslocar-se por conta própria até ao ponto 
de encontro): MONDELLO PALACE 06:30 / ASTORIA PALACE HOTEL 06:50 / 
PIAZZA FRANCESCO CRISPI (CROCI) 07:00 / POLITEAMA PALACE 07:10 / NH 
HOTEL 07 : 25 / STAZIONE CLE 07:30 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
C) AGRIGENTO E PIAZZA ARMERINA DE PALERMO 
Inclui: Auxiliar multlíngue / transporte / Guia local de Agrigento para visita ao 
Vale dos Templos 
Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não está 
mencionado nos preços está incluído. 
Ponto de encontro (o cliente deverá deslocar-se por conta própria até ao ponto 
de encontro): MONDELLO PALACE 06:30 / ASTORIA PALACE HOTEL 06:50 / 
PIAZZA FRANCESCO CRISPI (CROCI) 07:00 / POLITEAMA PALACE 07:10 / NH 
HOTEL 07 : 25 / STAZIONE CLE 07:30 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
D) SEGESTA, ERICE & TRAPANI DE PALERMO 
Inclui: Auxiliar / transporte multlíngue 
Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não está 
mencionado nos preços está incluído. 
Ponto de encontro (o cliente deverá viajar por conta própria até o ponto de 
encontro): STAZIONE CLE 8.00 / NH HOTEL 08:05 / POLITEAMA PALACE 
HOTEL 08:20 / PIAZZA FRANCESCO CRISPI (CROCI) 8:30 / ASTORIA PALACE 
HOTEL 8: 40 / MONDELLO PALACE HOTEL 9:00 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
Enviaremos una comunicación directamente al hotel del cliente con las 
informaciones/horarios definitvos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION 
  
E) SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO DE CATÂNIA 
Inclui: Assistente multlíngue / transporte / taxa de entrada para o síto 
arqueológico de Siracusa / guia local de Siracusa para visitar o síto arqueológico 
Não inclui: refeições / outras entradas nos monumentos / tudo o que não está 
mencionado nos preços está incluído. 
Ponto de encontro (o cliente deverá deslocar-se por conta própria ao ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO HOTEL SE O HOTEL FOR CENTRAL 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 
  
F) ETNA & TAORMINA DE CATANIA 
Inclui: Assistente / transporte / excursão multlíngue no Monte Etna até 1800 
metros 
Não inclui: refeições / bilhetes para os monumentos / tudo o que não está 
mencionado nos preços está incluído. 
Ponto de encontro (o cliente deverá viajar por conta própria até o ponto de 
encontro): DIRETAMENTE NO HOTEL SE O HOTEL FOR CENTRAL 
Enviaremos uma comunicação diretamente ao hotel do cliente com as 
informações / horários definitvos UM DIA ANTES DA EXCURSÃO 

O VALOR INCLUI 
- Hospedagem em hotéis 3 estrelas superior / 4 estrelas (PRIMEIRA 
CATEGORIA) ou hotéis 3 estrelas (CATEGORIA TURÍSTICA) em quartos 
standard com banheiro privatvo ou ducha. 
- Buffet de café da manhã diário 
- Bilhete de trem Palermo-Catania na 2ª classe ou smart class incluindo o 
transporte de uma mala por pessoa (direto ou com troco) 
  Atenção: uma vez emitda a passagem de trem, nenhum reembolso será 
feito em caso de cancelamento 
- Traslado de chegada do aeroporto de Palermo ou estação de trem de 
Palermo ao hotel do cliente 
- Translado de partda do hotel Catania para o aeroporto ou estação de trem 
de Catania em partcular 
- Excursões regulares (com outros passageiros) da seguinte forma - consulte 
as condições para excursões regulares 
   a) De Palermo: 
       Visita de Palermo a pé (meio dia - máx. 02 horas) 
       Visita de Agrigento e Piazza Armerina (dia inteiro - máx. 06 horas) 
       Visita de Segesta, Erice e Trapani (dia inteiro - máx. 06 horas) 
   b) De Catania: 
       Visita de Syracuse e Noto (dia inteiro - máx. 06 horas) 
       Visita ao Vulcão Etna e Taormina (dia inteiro - máx. 06 horas) 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- Vôos 
- City tax = IMPOSTOS DA CIDADE 
- Transfers de / para as estações de trem 
- Seguro para todas as causas em caso de cancelamento -  
- Taxas de entrada em monumentos, exceto as indicadas como incluídas 
- Guia de acompanhamento durante todo o passeio 
- Dicas e extras pessoais. 
- serviço de bagagem. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Os preços incluem" 
  

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 999,00 € 325,00 SEM REDUÇÃO 

 EM CATEGORIA PRIMERA 4 ESTRELAS 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.347,00 € 380,00 SEM REDUÇÃO 

ALTA TEMPORADA (01.04.2023-31.10.2023) 

 EM CATEGORIA TURISTA 3 ESTRELAS 

ITALIA EM TREM SICILIA - PALERMO & CATANIA  
VERÃO 2023 (COD. RM-EFS9) SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.2023 A 31.10.2023  



CIRCUITOS  
RELIGIOSOS 

VERÃO 2023 INVERNO 23/24

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



Dia 1: Roma - San Giovanni Rotondo 
Saída em trem da estação Roma Termini. Chegada a Foggia e traslado em 
carro privatvo ao hotel em San Giovanni Rotondo, localidade conhecida 
pelo Padre Pio (possibilidade de parada no Monte Sant'Angelo com 
suplemento). Acomodação no hotel. 
  
Dia 2: San Giovanni Rotondo 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar San Giovanni Rotondo, cidade 
onde Padre Pio viveu de 1916 até o dia de sua morte em 23 de setembro de 
1968. Aqui, em 5 de agosto de 1918, Padre Pio receberá, através de Jesus, a 
“transverberação”. No dia 20 de setembro seguinte, ele receberá novamente 
os estgmas da Paixão e da crucificação de Jesus. Padre Pio recebe de Deus 
fenômenos místcos como a bilocação, o perfume misterioso que emana de 
sua pessoa. Muitas vezes ele conhece o coração das pessoas e muitas são as 
profecias feitas. E enquanto em torno do Padre Pio nasce um grande 
movimento de espiritualidade, os "Grupos de Oração", o Frade pensa 
também nos enfermos. Aqui está o grande projeto da “Casa Sollievo della 
Sofferenza” (Casa de Alívio do Sofrimento), um majestoso e moderno 
hospital construído perto do convento de San Giovanni Rotondo. Será um 
dos maiores hospitais da Europa. A fama da santdade do Padre Pio atnge o 
mundo inteiro. Mas muitos serão os sofrimentos �sicos e morais. Ele vai 
aceitar tudo com um espírito agradável e se abandonando à vontade de 
Deus. Homens de fé, sem fé, pensadores livres, todos se encantam com sua 
grande personalidade espiritual. Muitos acreditarão em Deus. Em 2 de maio 
de 1999, o Papa João Paulo II proclamou-se bem-aventurado. Em San 
Giovanni Rotondo você pode visitar a caverna de Santa María delle Grazie 
onde o corpo do Padre Pio permanece exposto até setembro de 2009. 
Hospedagem no hotel. 
  
Dia 3: San Giovanni Rotondo - Roma 
Café da manhã no hotel. Transfer privado para a estação ferroviária de 
Foggia. Trem Foggia / Roma. Chegada a Roma e fim dos nossos serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
  
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
San Giovanni Rotondo: Hotel Grand Paradiso****  
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 480,00 € 192,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Hospedagem em hotéis de categoria 4 estrelas, ocupando quartos duplos 
com banheiro privatvo ou chuveiro COM CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIO 
- Translado privatvo de Foggia para San Giovanni Rotondo e vice-versa 
- Bilhete de trem de 2ª classe Roma-Foggia-Roma 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Pensão completa 
- Bebidas durante as refeições 
- Seguro para todas as causas 
- Ingressos para os monumentos 
- Taxas municipais (a serem pagas no local) = TAXA CIDADE 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços incluem" 

TOUR ESPIRITUAL 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERLA) 

3 DIAS 
2 NOITES
ROMA - ROMA 
TODOS OS DIAS DE 
01.04.23 A 31.10.23

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



Dia 1 Roma - Loreto 
Saída em ônibus da estação Roma Tiburtna (empresa Prima Linee). A viagem 
dura cerca de 4 horas, os ônibus são confortáveis e a empresa oferece 
serviços como água, café e wi-fi para tornar a viagem mais agradável. 
Chegada em Loreto (Piazza Giacomo Leopardi) e traslado por conta própria 
ao hotel em Loreto. Noite no hotel. 
  
Dia 2 Loreto 
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar a capital do culto mariano. 
Loreto é apresentada de longe como uma cidade em forma de santuário, 
protegida por baluartes e muralhas de 1500. A história do Santuário começa 
no século XIII (10 de dezembro de 1294) com a chegada da casa que era 
habitada pelos família da Virgem Maria em Nazaré. Esta preciosa relíquia foi 
transportada para a Itália após a queda do reino dos Cruzados na Terra 
Santa. O coração da cidade é a Plaza de la Virgen. Adornada por uma fonte 
formidável de '600, a praça está localizada aos pés da imponente basílica 
construída entre o final do período gótco e o renascentsta: no interior, sob 
a grandiosa Cúpula está a relíquia sagrada, a casa onde a Virgem Maria 
recebeu o Anúncio do Arcanjo Gabriel. Protegida externamente por uma 
maravilhosa parede de mármore projetada por Bramante, por dentro está a 
Madona Negra com sua tradicional dalmatca. Aconselhamos também que 
visite o Museu-Pinacoteca, que conserva entre as suas obras, 8 telas de 
Lorenzo Lo{o, e uma importante colecção de cerâmicas. O museu está 
localizado no Palácio Apostólico, um edi�cio que faz fronteira com a Plaza 
de la Virgen a noroeste. A visita a Loreto pode contnuar com um passeio 
entre os negócios da Corso Boccalini. No final, recomendamos que você dê 
uma olhada nas absides da piazzale Loreto e aprecie o panorama da Piazza 
Giovanni XXIII. Noite no hotel. 
  
Dia 3 Loreto - Roma 
Café da manhã no hotel e retorno em ônibus Loreto / Roma. Chegada a 
Roma e fim dos nossos serviços.  
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU 
INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO,“VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  
Loreto: Hotel San Francesco**** 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A 
LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 352,00 € 98,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Hospedagem em hotéis de categoria 4 estrelas, ocupando quartos duplos 
com banheiro privatvo ou chuveiro COM CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIO 
- Bilhete de ônibus público / linha regular Roma-Loreto-Roma 
- IVA italiano 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Pensão completa 
- Bebidas durante as refeições 
- Seguro para todas as causas 
- Ingressos para os monumentos 
- Taxas municipais (a serem pagas no local) = TAXA CIDADE 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços incluem" 

TOUR MARIANO 
VERÃO 2023 (COD. RM-ERLL) 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

3 DIAS
2 NOITES
ROMA - ROMA 
TODOS OS DIAS DE 
01.04.23 A 31.10.23

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO POR PESSOA 



ESCAPADAS 
 CITY BREAKS 

VERÃO 2023 INVERNO 23/24

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

DIA 1: VENEZA 
Chegada a Veneza e traslado privatvo ao hotel. 
Alojamento. 
  
2º DIA: VENEZA: Veneza a pé + passeio de 
gôndola 
Café da manhã. Saída da Praça de São Marcos com 
explicação dos principais monumentos: Basílica de 
São Marcos, Palácio Ducal, Torre do Sino, Torre do 
Relógio e Procurate. Depois segue para Santa 
María Formosa e de lá para San Giovanni e Paolo 
onde o guia falará sobre o Panteão de Veneza, o 
lugar das Escolas de Caridade e os Capitães da 
Fortuna. Durante o passeio, ele caminha pelo 
bairro onde Marco Polo morava. Por fim, voltamos 
a San Marcos pela rua Mercerie, artéria que liga 
Rialto a San Marcos e principal centro de compras 
dos venezianos. 
Em seguida, a partr do cais iniciaremos um 
maravilhoso passeio de gôndola, ao longo do 
Canal Grande e os canais mais secretos e 
escondidos da cidade. Durante o passeio você vai 
admirar o Teatro La Fenice, o Museu Peggy 
Guggenheim, a Igreja da Saúde e a majestosa 
Bacia de San Marco com a ilha de San Giorgio. 
Pernoite no hotel. 
  
3º DIA: VENEZA: As ilhas da lagoa: Murano e 
Burano 
Café da manhã. Partndo de um molhe próximo à 
Praça San Marcos, embarcaremos em um 
tradicional barco veneziano para cruzar a lagoa em 
direção ao norte, passando ao lado de San Giorgio 
Maggiore e do Lido. 
Burano: pequenos canais, casas coloridas e 
artesãos de renda de linha definem Burano, nossa 
ilha favorita na lagoa veneziana. 
Murano: famosa pelo vidro que leva seu nome, em 
Murano veremos como funcionam os vidreiros de 
uma de suas fábricas de artesanato. 
O passeio termina próximo à Plaza San Marcos. 
Tarde livre. Pernoite no hotel. 
  

4º DIA: VENEZA 
Café da manhã. No horário indicado traslado ao 
aeroporto, porto ou estação ferroviária de Veneza. 
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS 

POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE 
SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO 
AVISO. EM QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” 
GARANTE TODAS AS VIS ITAS E PASSEIOS 
MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
  
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
HOTEIS 3***: 
Ca’ D’Oro *** / Hotel Il Mercante di Venezia*** / 
Hotel Universo & Nord*** / Hotel Nazionale *** 
  
HOTEIS 4****: 
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiat**** / 
Hotel Contnental**** / Hotel Ke{e **** 
  
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

OS CLIENTES TERÃO QUE IR AO PONTO DE SAÍDA DA 
EXCURSÃO POR SI PRÓPRIOS. 
  
OS DETALHES E HORÁRIOS DE PARTIDA DAS 
E X C U R S Õ E S S E R Ã O C O M U N I C A D O S A O S 
PASSAGEIROS UM DIA ANTES DA PARTIDA DA 
EXCURSÃO 

4 DIAS  
3 NOCHES 
ALOJAMENTO EM VENEZA COM 
EXCURSÕES REGULARES 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.412,00 € 678,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis da categoria escolhida, em 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- Café da manhã no hotel 
- Transfer IN / OUT de e para o aeroporto, estação 
ferroviária ou porto de Veneza sem um assistente 
- Passeio regular a pé por Veneza (02 horas 
aproximadamente) com outros partcipantes 
- Passeio regular de gôndola (20 minutos 
aproximadamente) com outros partcipantes 
- Excursão regular As ilhas da lagoa: Murano e 
Burano (03 horas aproximadamente) com outros 
partcipantes 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- comidas 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas de entrada para os monumentos não 
especificadas 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Imposto municipal =city tax QUE DEVE SER 
PAGO DIRETAMENTE NO HOTEL 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços 
incluem" 

 EM CATEGORIA 4  ESTRELAS 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 984,00 € 767,00 SEM REDUÇÃO 

 EM CATEGORIA 3  ESTRELAS

CITY BREAK VENEZA 
VERÃO 2023 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.23 A 31.10.23 



CITY BREAK FLORENÇA: TOSCANA E CINQUE TERRE 
VERÃO 2023 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.23 A 31.10.23 

VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

DIA 1: FLORENÇA 
Chegada em Florença e traslado privatvo ao 
hotel. Alojamento. 
  
2º DIA: FLORENÇA: City tour e Galleria 
Accademia 
Café da manhã. Um city tour matnal entre arte, 
paisagens e obras-primas do Renascimento. Este 
passeio de descoberta começa em dois dos 
lugares mais bonitos e romântcos do mundo: 
PIAZZALE MICHELANGELO e FIESOLE, dois 
destnos imperdíveis para os amantes da 
paisagem! Aqui você pode apreciar as vistas e o 
panorama histórico de Florença diante de seus 
olhos. Seu guia profissional estará à sua disposição 
durante toda a manhã, apontando os principais 
monumentos da cidade a partr desses magníficos 
terraços panorâmicos: a inconfundível cúpula 
Brunelleschi, o Palazzo Vecchio e as inúmeras 
igrejas de estlo românico que pontlham toda a 
cidade, bem como Florença, colinas. 
Em seguida, você entra na cidade: primeira parada, 
GALERIA ACCADEMIA, famosa por seu David de 
Michelangelo, as obras de arte inacabadas 
Prigioni, San Ma{eo, a Pietà di Palestrina e outras 
obras-primas do grande artsta. Você aprenderá 
alguns fatos interessantes sobre a vida 
atormentada de Michelangelo e por que sua obra-
prima se tornou o símbolo de Florença ao longo 
dos séculos. O passeio termina com uma 
caminhada pelas ruas históricas da cidade até 
chegar à PIAZZA DUOMO, onde você aprenderá 
os segredos da torre do sino de Gio{o e 
descobrirá a beleza do batstério com suas portas 
de bronze e douradas (incluindo a famosa Porta 
del Paradiso). . Por últmo, mas não menos 
i m p o r t a n t e , e s t á a p r ó p r i a c a t e d r a l 
impressionante. Tarde livre. Pernoite no hotel. 
  
3º DIA: FLORENÇA: Um dia especial na Toscana 
(Pisa, San Gimignano e Siena) 
Café da manhã. O dia começa pela manhã, com 
uma visita ao PISA, onde temos tempo livre para 
admirar a esplêndida Catedral, o Batstério, o 
Cemitério Monumental e para trar fotos da 
famosa Torre Pendente. 
A visita contnua para uma HACIENDA TÍPICA no 
sopé de San Gimignano, onde podemos saborear 
uma boa refeição à base de produtos �picos 
regionais e degustar alguns vinhos escolhidos 
directamente pelos proprietários. 
Depois do almoço, nos espera a mais bela vila 
medieval da Itália, SAN GIMIGNANO, localizada 
no topo de uma colina. Temos tempo livre para 
explorar o labirinto de ruas de paralelepípedos, 
pequenas praças e lojas de artesanato locais. 
Nosso dia emocionante contnua com um 
panorama das colinas de Chiant, antes de chegar 
a Siena. Em SIENA encontramos o guia e iniciamos 
nossa caminhada pela Piazza del Campo, a praça 
mais importante, até a Catedral, onde iremos 
visitar o interior. No final da visita, temos tempo 
livre para desfrutar de um bom café e fazer 
compras nas lojas �picas de Siena. Retornamos a 
Florença em um belo pôr do sol toscano, um final 
perfeito para um dia inesquecível na Toscana. 
Pernoite no hotel. 

  
DIA 4: FLORENÇA: Cinque Terre 
Café da manhã. Nossa excursão às CINCO 
TERRAS? Um dia inteiro e memorável dedicado à 
descoberta de uma das paisagens mais sugestvas 
do mundo . Dec la rados Pat r imôn io da 
Humanidade pela UNESCO, esses Cinco povos 
que se situam entre o mar e a terra nos fazem 
mergulhar em um paraíso. 
A visita começa de madrugada, com a chegada a 
RIOMAGGIORE: a vila, que remonta ao século 
XIII, é conhecida pelo seu carácter histórico, 
pelo seu vinho e pelas suas casas �picas que se 
apoiam nos pequenos caminhos de pedra. 
Em seguida, chegamos a MANAROLA, 
c a m i n h a n d o p e l a f a m o s a “ V i a 
dell’Amore” (Caminho do Amor), um passeio 
romântco e evocatvo afundado nas rochas que 
despencam no mar. O pequeno porto de 
Manarola tem uma rampa para barcos e edi�cios 
pitorescos empoleirados na falésia. 
A nossa excursão contnua até MONTEROSSO, 
“a pérola das 5 Terras”, uma antga vila piscatória 
que a praia e a vegetação parecem abraçar. Aqui 
temos tempo livre para nadar nas águas 
cristalinas e tomar sol na maior praia de Cinque 
Terre, antes de pegar o barco para VERNAZZA, 
nosso últmo destno. 
Esta cidade costeira, caracterizada pelas suas 
casinhas coloridas e pitorescas, rodeia um 
pequeno porto natural. Recomendamos calçado 
confortável e ... fato de banho! Acomodação de 
hotel 
  
5º DIA: FLORENÇA 
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto ou estação ferroviária de Florença. FIM 
DE NOSSOS SERVIÇOS 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 
  
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
HOTEIS 3***: 
Hotel Meridiana*** / Hotel B&B Firenze City 
Center***/ Hotel Delle Nazioni*** 
  
HOTEIS 4****: 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kra�**** / 
Hotel C-Hotels ****  
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
D E F I N I T I V A D E C A D A S A Í D A S E R Á 
C O M U N I C A D A C O M 1 4 D I A S D E 
ANTECEDÊNCIA 

  

5 DIAS  
4 NOITES 
ALOJAMENTO EM FLORENÇA 
COM EXCURSÕES REGULARES 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.578,00 € 1.210,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis da categoria escolhida, em 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- Café da manhã no hotel 
- Transfer IN / OUT de e para o aeroporto ou 
estação ferroviária de Florença 
- Excursão regular City tour e Galleria Accademia 
(03 horas aproximadamente) com outros 
partcipantes. Com entrada para a Galleria 
Accademia 
- Excursão regular Um dia especial na Toscana (Pisa, 
San Gimignano e Siena) dia inteiro 
- Excursão regular de dia inteiro às Cinque Terre 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Alimentos 
- Taxas comunais = CITY TAX QUE DEVE SER 
PAGO DIRETAMENTE NO HOTEL 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas de entrada para os monumentos não 
especificadas 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços 
incluem" 

 EN HOTEIS 4 ESTRELAS

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 912,00 € 312,00 SEM REDUÇÃO 

 EN HOTEIS 3 ESTRELAS



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

DIA 1: INÍCIO DA VIAGEM / ROMA 
Chegada em Roma e traslado privatvo ao hotel. 
Alojamento. 
  
2º DIA: Roma (Roma Imperial) 
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, aproveite 
uma excursão regular (com outros partcipantes) 
para descobrir o símbolo da Cidade Eterna: o 
Coliseu. 
Siga para a Piazza Venezia em um ônibus com ar-
condicionado e comece uma excursão turístca à 
tarde pela Roma Imperial, onde você visitará os 
pontos turístcos. Ao passar pela Piazza, 
maravilhe-se com o magnífico Il Vi{oriano, um 
impressionante palácio de mármore branco que 
domina a praça e pode ser visto de pratcamente 
todos os ângulos de Roma. 
Siga até o Capitólio para um passeio pela Piazza 
del Campidoglio, a bela praça do século 16 
projetada pelo mestre renascentsta Michelangelo. 
Absorva as vistas do Fórum Romano e imagine 
como era a vida na época em que Roma foi 
fundada, por volta de 500 aC. 
Evite as longas filas graças ao seu ingresso sem 
filas e vá direto para dentro para ver onde as 
famosas lutas de gladiadores de Roma foram 
realizadas. Passeie com seu guia pelo primeiro 
nível, onde diferentes classes sociais ocuparam 
seus lugares, e admire o cenário em que as 
batalhas foram travadas. 
Pernoite no hotel. 
  
3º DIA: Roma (Roma Clássica e Museus do 
Vaacano) 
Café da manhã. O Centro Histórico foi feito para 
passeios tranquilos, com incontáveis ruas de 
paralelepípedos e praças pitorescas ladeadas por 
cafés animados nas calçadas. Igrejas, fontes e 
palácios barrocos construídos durante o 
Renascimento estão espalhados por toda parte, 
adicionando charme à Roma aconchegante. 
Passeie até a Fontana di Trevi enquanto ouve seu 
guia contar a tradição de jogar uma moeda na 
fonte e, em seguida, jogue uma você mesmo. Faça 
de acordo com a lenda: lance uma moeda para 
visitar Roma novamente, duas moedas para se 
apaixonar por um italiano e uma terceira moeda 
para se casar com um! Depois de posar para fotos 
em frente à resplandecente obra-prima, passeie 
até a coluna de Marco Aurélio e depois siga para o 
Palazzo di Montecitorio, um elegante palácio 
projetado por Bernini usado hoje como um edi�cio 
parlamentar. 
Visite o Panteão de Roma e maravilhe-se com o 
monumento antgo mais bem preservado da 
cidade. Oficialmente uma igreja, o Panteão 
contém várias tumbas de ilustres italianos, como o 
gênio renascentsta Rafael. Tire fotos de fora e 
depois caminhe da Piazza della Rotonda até a 
Piazza Navona para admirar suas esplêndidas 
fontes Bernini 
Almoço livre. 

À tarde, visite os Museus do Vatcano: evite as 
filas nos Museus do Vatcano, o segundo maior 
museu de arte do mundo e o quinto mais visitado 
do mundo, que abriga a famosa Capela Sistna e as 
Salas de Rafael. Pule as filas e entre direto para 
explorar por conta própria algumas das obras-
primas mais famosas do mundo, criadas por 
Michelangelo, Rafael, Caravaggio, Leonardo da 
Vinci e muitos outros. Pernoite no hotel. 

4º DIA: Roma 
Café da manhã. No horário indicado traslado ao 
aeroporto ou estação ferroviária de Roma. FIM 
DE NOSSOS SERVIÇOS 
  
Por motvos de logístca, o itnerário pode ser 
modificado ou invertdo sem prévio aviso. Em 
qualquer caso, “VERDESICILIA T.O.” garante 
todas as visitas e passeios mencionados no 
itnerário. 
  
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  

HOTEIS 3***: 
Hotel Rome Garden *** / Hotel Nord Nuova *** / 
Hotel Regio *** 
  
HOTEIS 4****: 
Hote l Donna Laura Pa lace**** / Hote l 
Cicerone**** / Hotel Diana Roof Garden**** 
  
HOTEIS 5*****: 
Ambasciatori Palace ***** / Grand Hotel Plaza 
***** 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
D E F I N I T I V A D E C A D A S A Í D A S E R Á 
C O M U N I C A D A C O M 1 4 D I A S D E 
ANTECEDÊNCIA 

OS CLIENTES TERÃO QUE IR AO PONTO DE 
SAÍDA DA EXCURSÃO POR SI PRÓPRIOS. 
  
OS DETALHES E HORÁRIOS DE PARTIDA DAS 
EXCURSÕES SERÃO COMUNICADOS AOS 
PASSAGEIROS UM DIA ANTES DA PARTIDA DA 
EXCURSÃO 

4 DIAS  
3 NOITES 
ALOJAMENTO EM ROMA COM 
EXCURSÕES REGULARES 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 1.562,00 € 945,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis da categoria escolhida, em 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- Café da manhã no hotel 
- Transfer do aeroporto ou estação de trem para o 
hotel 
- excursão regular de meio dia (máximo 04 horas) 
com outros partcipantes para a visita da Roma 
Imperial (Coliseu e Foros Romanos) com entrada 
reservada 
- excursão regular de meio dia (máx. 03 horas) com 
outros partcipantes para o passeio a pé pela Roma 
Clássica 
- excursão regular de meio dia (máx. 04 horas) com 
outros partcipantes para visita aos Museus do 
Vatcano e Capela Sistna com entrada reservada 
- Translado do hotel para o aeroporto ou estação de 
trem 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Comidas 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas de entrada para os monumentos não 
especificadas 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Imposto municipal=city tax QUE DEVE SER 
PAGO DIRETAMENTE NO HOTEL 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços 
incluem" 

 EM HOTEIS 5* 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 975,00 € 423,00 SEM REDUÇÃO 

 EM HOTEIS 4* 

Apartamento        
Duplo

Suplemento de 
Apartamento Ind.

3° Pessoa  
Adulta

€ 845,00 € 345,00 SEM REDUÇÃO 

 EM HOTEIS 3* 

CITY BREAK ROMA 
VERÃO 2023 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.23 A 31.10.23 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

DIA 1: SORRENTO 
Chegada ao aeroporto ou estação ferroviária de 
Nápoles e traslado privatvo ao hotel em Sorrento. 
Alojamento. 
  
2º DIA: SORRENTO: Pompéia ATENÇÃO: EM 
INGLÊS 
Café da manhã. Não perca a oportunidade de 
visitar o famoso síto arqueológico de Pompéia 
com um guia oficial especializado. Junte-se ao 
nosso pequeno grupo para uma experiência mais 
pessoal! Caminhe ao longo dos antgos "cardini" e 
"decumani" e explore os ves�gios dos romanos. 
Pompeia permaneceu soterrada por cinzas 
vulcânicas desde a erupção do Monte Vesúvio no 
primeiro século, até o início das escavações no 
século XVIII. Veja os banhos, ruas, padarias e 
fóruns que eram parte integrante da vida diária 
naquela época e maravilhe-se com os afrescos 
soberbamente preservados que adornam as 
paredes e o chão das belas vilas. Retorno a 
Sorrento. Tarde livre. Pernoite no hotel. 
  
3º DIA: SORRENTO: Capri e Costa Sorrenana 
ATENÇÃO: EM INGLÊS 
Café da manhã. Um agradável passeio de barco 
pela costa sorrentna o levará à ilha de Capri. Saída 
do Porto de Piano di Sorrento em direção à ilha. 
Chegada à Marina Grande, principal porto da ilha. 
Tempo livre para visitar e caminhar livremente 
pelas ruelas do centro, revivendo os tempos 
antgos entre os achados arqueológicos de Villa 
Jovis e uma excursão ao Monte Solaro. 
15:30 passeio de barco pela ilha. 
Entre os outros destnos recomendados estão o 
farol de Punta Carena, o segundo maior da Itália, a 
Gruta Azul * (entrada não incluída no preço do 
passeio - € 13,00 P.P. aprox.) E o Arco Naturale. 
Sempre, várias paradas para banho e mergulho. 
Retorno a Sorrento no final da tarde. Pernoite no 
hotel. 
  
4º DIA: SORRENTO: Costa Amalfitana ATENÇÃO: 
EM INGLÊS 
Café da manhã. Saída pela manhã de Sorrento 
para a Costa Amalfitana. 
Primeira parada na famosa estrada da Costa 
Amalfitana, uma das mais belas paisagens do 
mundo, para trar algumas fotos de lembrança. 
Chegada a Positano por volta das 11h30 para 
visitar a pequena cidade, cujos prédios coloridos 
caem em cascata até o mar. Você terá a 
oportunidade de percorrer as famosas boutques 
de artesanato ou visitar a Igreja de Santa Maria 
Assunta. 

Segunda parada em Amalfi, passando pelas 
pitorescas aldeias de Praiano, Furore e Conca dei 
Marini. Faça uma parada em Amalfi, Perla della 
Costera, uma cidade famosa no passado pela 
produção de papel. Não perca a �pica arquitetura 
mediterrânea, composta por ruas estreitas e 
�picas casas brancas empilhadas, e uma visita à 
famosa Catedral de Amalfi. A últma parada em 
Ravello, uma terra mágica, como a descrevem os 
viajantes mais famosos e é eleita "uma pátria 
espiritual". Desfrute de uma vista espetacular do 
litoral, com vistas de Minori e Maiori, a partr 
desta pequena cidade encantadora. Nesta últma 
etapa está prevista 1 hora de tempo livre durante 
a qual pode pedir conselhos ao nosso guia ou 
visitar a esplêndida Villa Rufolo, uma villa do 
século XIII da qual pode desfrutar de uma vista 
espectacular de Maiori e Minori. 
O passeio termina no final da tarde com retorno 
a Sorrento. Acomodação de hotel 
  
5º DIA: SORRENTO 
Café da manhã. No horário indicado traslado ao 
aeroporto ou estação ferroviária de Nápoles. FIM 
DE NOSSOS SERVIÇOS 
  
Por motvos de logístca, o itnerário pode ser 
modificado ou invertdo sem prévio aviso. Em 
qualquer caso, “VERDESICILIA T.O.” garante 
todas as visitas e passeios mencionados no 
itnerário. 
  
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  

HOTEIS 3***: 
Del Corso *** / Eden *** / Gardenia *** / 
Metropole *** / Villa Maria ***  
  
HOTEIS 4****: 
Antche Mure **** / Grand Hotel Vesuvio **** / 
H o t e l C e s a r e A u g u s t o * * * * / H o t e l 
Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** 

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
D E F I N I T I VA D E C A D A S A Í D A S E R Á 
C O M U N I C A D A C O M 1 4 D I A S D E 
ANTECEDÊNCIA 

OS CLIENTES TERÃO QUE IR AO PONTO DE 
SAÍDA DA EXCURSÃO POR SI PRÓPRIOS. 
  
OS DETALHES E HORÁRIOS DE PARTIDA DAS 
EXCURSÕES SERÃO COMUNICADOS AOS PASSAGEIROS UM DIA ANTES DA PARTIDA DA 

5 DIAS  
4 NOITES 
ALOJAMENTO EM SORRENTO 
COM EXCURSÕES REGULARES 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 1.612,00 € 1.123,00 SEM REDUÇÃO 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis da categoria escolhida, em 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- Café da manhã no hotel 
- Transfer IN / OUT de e para o aeroporto, porto ou 
estação ferroviária de Nápoles 
- Excursão regular a Pompeia com entrada para as 
ruínas 
- Excursão regular para Capri e Costa de Sorrento 
- Excursão regular para a Costa Amalfitana 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Comidas 
- Taxas comunais = city tax 
- Bebidas durante as refeições. 
- Taxas de entrada para os monumentos não 
especificadas 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços 
incluem" 

 EM HOTEIS  4  ESTRELAS 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 1.067,00 € 545,00 SEM REDUÇÃO 

EM HOTEIS  3  ESTRELAS

CITY BREAKS SORRENTO 
VERÃO 2023 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.23 A 31.10.23 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

DIA 1: INÍCIO DA VIAGEM / PALERMO 
Chegada em Palermo e traslado privatvo ao hotel. 
Alojamento. 
  
2º DIA: PALERMO 
Café da manhã. Encontre o seu guia ao pé da 
escadaria do Teatro Massimo para admirar a 
estrutura imponente da maior Ópera da Itália. 
A poucos passos de distância você entrará no 
coração do histórico mercado de U Capu, onde a 
história, tradição e comida de rua se misturam 
com as vozes e rostos do povo de Palermo. Há 
uma joia barroca recentemente restaurada, a igreja 
da Imaculada Conceição. 
Passando por becos e edi�cios antgos, você 
chegará à catedral normanda, onde estão os restos 
mortais de Frederico II da Suábia e a "vara" de 
prata de Santa Rosalía. 
Contnuando o nosso caminho, entre os jardins da 
Villa Bonanno e as antgas ruínas romanas de 
Paleopoli, chegaremos ao Palácio Real ou "dos 
Normandos", que guarda 3000 anos da nossa 
história e os esplêndidos mosaicos da Capela 
Palatna onde os árabes , Bizantnos e normandos 
compartlharam conhecimentos, segredos 
esotéricos, vida e costumes. Em grande tolerância. 
Margeando as antgas fortficações, você poderá 
fotografar a Igreja de San Giovanni degli Eremit, 
uma evocatva arquitetura árabe-normanda com 
suas cúpulas partculares. 
Descobrindo bairros medievais, fachadas 
espanholas e pátos de casas históricas, você 
passeará pelo "Cassaro" para encerrar o passeio 
no Qua{ro Cant ou no Teatro del Sole, uma 
elegante estrutura barroca. Alojamento. 
  
3º DIA: PALERMO - AGRIGENTO - PIAZZA 
ARMERINA - PALERMO 
Café da manhã. Saída da excursão de um dos 
Pontos de Encontro mais próximos de seu hotel. 
Saída para a Piazza Armerina para visitar a famosa 
Villa Romana del Casale (entrada não incluída) que 
data do final do século IV DC. C. Pertenceu a uma 
importante família romana. A esplêndida Villa 
Imperial Romana no coração da Sicília, na 
província de Enna, é uma magnífica residência 
rural, cujo encanto se deve principalmente aos 
seus mosaicos, considerados os mais belos e mais 
bem preservados do gênero. O resultado de um 
trabalho metculoso em imagens nítdas e 
emocionantes, eles embelezam significatvamente 
os restos da residência suntuosa incluída na Lista 
do Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997. 
Em seguida, saída para Agrigento para visitar, com 
um guia local, o magnífico Vale dos Templos (a 
entrada do Vale dos Templos não está incluída), 
erguido pelos gregos no século V aC. C. 
Há um lugar na Sicília onde a opulência da Magna 
Grécia revive no turbilhão de emoções que 
desperta graças à sua beleza: é o Vale dos Templos 
de Agrigento, o emblema da antga Sicília e uma 
das atrações turístcas mais visitadas do ilha. É um 
local com um encanto milenar que rivaliza com a 
Acrópole de Atenas pela sua fama e encanto. Seus 
templos dóricos monumentais iluminados pelo sol 
ofuscante do verão siciliano ou pelos holofotes à 
noite são uma imagem-ícone da beleza desta ilha e 
de sua história fascinante. Por mais de dois mil 
anos eles estão no topo de uma colina, majestosos 

e orgulhosos. De alguns, resta muito pouco, mas é 
o suficiente para adivinhar seu tamanho original e 
ficar boquiaberto de espanto.Ao finalizar a visita 
ao Vale, retorno a Palermo. Alojamento. 
  
4º DIA: PALERMO - SEGESTA - ERICE - 
TRAPANI - PALERMO 
Café da manhã. Saída da excursão de um dos 
Pontos de Encontro mais próximos de seu hotel. 
Viajaremos para o oeste da Sicília para chegar a 
Erice. Os Elimos se estabeleceram na cidade 
medieval de Erice, um importante local religioso 
associado à deusa Vênus. Empoleirada no topo 
da montanha com o mesmo nome, a vila 
medieval de Erice destaca-se pelos seus 750 
metros de altura, desfrutando de uma 
excepcional vista panorâmica sobre o Golfo de 
Trapani e as ilhas Egadi de um lado e o vale de 
Valderice do outro., abraçando a paisagem do 
interior da Sicília. Pequena e incrivelmente 
autêntca, Erice é um labirinto de ruas de 
paralelepípedos que fluem entre igrejas, praças e 
pátos antgos e que tenta seus visitantes a 
descobrir.Após a visita, passeio panorâmico pelas  
salinas do mar de Trapani, onde ainda é pratcada 
a antga tradição da extração do sal por 
evaporação da água do mar. 
Impossível não se deixar seduzir pela reserva 
natural das Salinas de Trapani e Paceco, área 
natural administrada pelo WWF Itália e criada em 
1995. Sua extensão de 1000 hectares a torna uma 
das maiores áreas protegidas da Sicília, dividida 
igualmente entre os municípios de Trapani e 
Paceco. A maior parte da reserva é composta por 
salinas privadas ainda em atvidade, nas quais o sal 
é extraído com técnicas centenárias por empresas 
de renome.À tarde, contnuaremos a Segesta, uma 
das principais cidades dos antgos povos indígenas 
Elimos, para visitar o templo dórico inacabado (a 
entrada do templo não está incluída). Construído 
no final do século V aC. C., numa colina na 
periferia da cidade velha e com uma vista 
dominante sobre a natureza envolvente. Você não 
precisa gostar da história grega e romana para 
ficar impressionado com Segesta - as antgas 
ruínas deste importante síto arqueológico têm 
uma poderosa força evocatva e um encanto 
verdadeiramente sugestvo. 
No final deste dia maravilhoso, retorno a Palermo. 
Alojamento. 
  
5º DIA: PALERMO / FIM DA VIAGEM 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do 
traslado grupal (sem assistência) ao aeroporto para 
embarque na cidade de destno. Fim dos nossos 
serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 
  
OS DETALHES E HORÁRIOS DE PARTIDA DAS 
EXCURSÕES SERÃO COMUNICADOS AOS 
PASSAGEIROS UM DIA ANTES DA PARTIDA DA 
EXCURSÃO 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  
HOTEIS 3***: HOTEL TONIC  
  
HOTEIS 4****: HOTEL PALAZZO SITANO / 
HOTEL POLITEAMA 
  
HOTEIS 5*****: HOTEL WAGNER / HOTEL 
EXCELSIOR PALACE  
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM 
DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE 
CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA 

5 DIAS  
4 NOCHES 
ALOJAMENTO EM PALERMO 
COM EXCURSÕES REGULARES 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 1.445,00 € 789,00 € 1.372,00

 EM HOTEIS 5* 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 889,00 € 212,00 € 849,00

 EM HOTEIS 4* 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 706,00 € 185,00 € 669,00

 EM HOTEIS 3* 

CITY BREAK PALERMO: O MELHOR DA SICILIA 
VERÃO 2023 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.23 A 31.10.23 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis da categoria escolhida, em 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- Café da manhã no hotel 
- Transfer Aeroporto de Palermo / hotel / 
Aeroporto de Palermo 
- excursão regular com outros partcipantes visita 
de meio dia de Palermo 
- excursão regular com outros partcipantes para 
Segesta, Erice e Trapani 
- excursão regular com outros partcipantes para 
Agrigento e Piazza Armerina 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Comidas  
- Bebidas durante as refeições. 
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Imposto municipal=city tax QUE DEVE SER 
PAGO DIRETAMENTE NO HOTEL 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços 
incluem" 



VERDESICILIA 
TOUR OPERATOR 

Dia 1: Início Da Viagem / Catania 
Chegada Em Catania E Traslado Privatvo Ao 
Hotel. Alojamento. 
  
2º Dia: Catania 
Café Da Manhã. A Caminhada Para Descobrir 
Catânia Começará Na Praça Stesicoro, Onde Está 
Localizado O Anfiteatro Romano Do Século Ii. 
Passando Pela Via Etnea, Encontraremos A Via Dei 
Crociferi, Uma Das Mais Belas Ruas Barrocas Da 
Itália, Repleta De Igrejas, Fechada Ao Norte Pela 
Villa Cerami (Hoje Faculdade De Direito) E Ao Sul 
Pelo Arco De San Benede{o. Assim Chegaremos À 
Plaza Università Que Nos Apresenta O Imponente 
Palácio Central Da Universidade. O Passeio 
Contnua Até A Plaza Vincenzo Bellini, Famosa 
Pelo Teatro Massimo, Também Chegaremos À 
Plaza Duomo Onde Encontraremos “U Liotru”, O 
Elefante Símbolo Da Cidade E O Duomo. 
Passando Pela Característca Pescheria (Antgo 
Mercado De Peixes) Iremos Ao Castelo Ursino, 
Hoje Sede Do Museu Cívico De Catânia. 
Alojamento. 
  
3º Dia: Catania - Siracusa, Oragia E Noto - 
Catania 
Café Da Manhã. O Passeio Começará Com Uma 
Visita Ao Parque Arqueológico De Neápolis, Que 
Abriga A Maioria Dos Monumentos Gregos E 
Ro m a n o s De S i ra c u s a . É A Á re a Ma i s 
Representatva Desta Antga Cidade Grega, Com 
Grandes Extensões De Verde E Um Caminho Ao 
Longo Da Antga Estrada Romana Que Conduz 
Aos Principais Monumentos Arqueológicos: O 
Teatro Grego, Ainda Utlizado Para Concertos De 
Música Clássica, O Anfiteatro Romano, Latomia 
Del Paraíso Com A "Orelha De Dionísio E A Gruta 
Do Cordari, O Altar De Hierón E A Igreja De San 
Nicolás De Cordaro. Contnuação Para Ortgia, A 
Alma De Siracusa, Entre Os Templos Gregos E As 
Igrejas Cristãs, Palácios Aragonês E Barrocos, 
Pátos, Ruelas Árabes, Lojas E Pequenas Praças, 
Visitaremos A Esplêndida Fonte De Aretusa E A 
Praça Duomo Rodeada De Palácios Barrocos. 
Tempo Livre Para Almoço. A Tarde Contnua Com 
Uma Visita A Noto, Uma Autêntca Joia Do 
Barroco Siciliano E Um Patrimônio Mundial Da 
Unesco O Centro De Noto É Um Verdadeiro 
Museu A Céu Aberto, Onde Será Incrível Passear 
Pela Rua Principal "Corso Vi{orio Ema Nuele "E 
Admire Os Muitos Palácios E Igrejas Que São 
Apelidados De" O Jardim De Pedra ". Retorno A 
Catania. Alojamento. 
  
4º Dia: Catania - Etna - Taormina - Catania 
Café Da Manhã. Nosso Passeio Começa 
Descobrindo A Natureza Do Vulcão Etna. Partda 
Para O Refugio Sapienza, Onde Poderemos 
Descobrir As Últmas Erupções E As Antgas 
Crateras Selvagens. Contnuaremos Com Uma 
Caminhada Por Uma Das Trilhas Do Parque Etna, 
Com Vistas Sugestvas Do Vale Do Bove. Em 

Seguida, Visitaremos Uma Caverna De Lava Com 
Capacetes E Lâmpadas. Terminaremos Nosso 
Passeio Com Uma Deliciosa Degustação De 
Produtos Típicos De Uma Fazenda Orgânica Que 
Poderemos Visitar E Comprar Vinho, Mel E 
Outros Produtos. Contnuação Para Taormina, 
Com Parada Na Encantadora “Isola Bella”, 
Reserva Natural Conhecida Como “Pérola Do 
Jônico” Por Sua Beleza De Selva, Ligada Ao 
Contnente Por Uma Fina Linha De Areia. 
Possibilidade De Banhar-Se Nestas Águas 
Cristalinas. Tempo Livre Para Almoçar. Tarde 
Dedicada À Pitoresca Taormina. Pela Sua Rua 
Principal, Corso Umberto, Situada Entre As 
Portas De Catania E Messina, Podemos Admirar 
Os Monumentos Mais Importantes: Palazzo 
Corvaja (Museu De Artes E Tradições Populares); 
Teatro Grego, Praça Ix Abril, Torre Do Relógio, 
Catedral Da Fortezza, Badia Vecchia, Palazzo 
Duca De Santo Stefano Entre Outros. Também 
Teremos A Possibilidade De Fazer Compras Em 
Seus Negócios Exclusivos. Volte Para Catania. 
Alojamento. 
  
5º Dia: Catania / Fim Da Viagem 
Café Da Manhã. Tempo Livre Até O Horário Do 
Traslado Grupal (Sem Assistência) Ao Aeroporto 
Para Embarque Na Cidade De Destno. Fim Dos 
Nossos Serviços. 
  
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO 
PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM 
PRÉVIO AVISO. EM QUALQUER CASO, 
“VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS 
VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO 
ITINERÁRIO. 
  
Hoteis Previstos Ou Similares  
Hoteis 3***: 
Hotel Stesicorea / Hotel Mediterraneo 
  
Hoteis 4****: 
Hotel Katane’ / Hotel Nh Catania Centro / Hotel 
Ne{uno  
  
Hoteis 4****Sup: 
Hotel Il Principe / Hotel Excelsior Palace / Hotel 
Romano House 
  
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA 
SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 
D E F I N I T I VA D E C A D A S A Í D A S E R Á 
C O M U N I C A D A C O M 1 4 D I A S D E 
ANTECEDÊNCIA 

OS DETALHES E HORÁRIOS DE PARTIDA DAS 
EXCURSÕES SERÃO COMUNICADOS AOS 
PASSAGEIROS UM DIA ANTES DA PARTIDA DA 
EXCURSÃO 

5 DIAS  
4 NOITES 
ALOJAMENTO EM CATÂNIA COM 
EXCURSÕES REGULARES 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 935,00 € 230,00 € 920,00 

O VALOR INCLUI 
- Alojamento em hotéis da categoria escolhida, em 
quartos duplos com casa de banho privatva ou 
duche. 
- Café da manhã no hotel 
- Transfer Aeroporto de Catânia / hotel / Aeroporto 
de Catânia 
- excursão regular com outros partcipantes visita 
de meio dia de Catania 
- excursão regular com outros partcipantes ao 
Vulcão Etna e Taormina 
- excursão regular com outros partcipantes a 
Siracusa, Ortgia e Noto 
- IVA 
  
O VALOR NÃO INCLUI 
- voos 
- Comidas 
- Bebidas durante as refeições. 
- Ingressos para os monumentos 
- Dicas e extras pessoais. 
- Serviço de porteiro. 
- Imposto municipal = city tax QUE DEVE SER 
PAGO DIRETAMENTE NO HOTEL 
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços 
incluem" 

EM HOTEIS 4*SUP 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 848,00 € 200,00 € 804,00

 EM HOTEIS 4* 

Habitación  
Doble

Suplemento 
Habitación Ind.

3° Cama  
Adulto

€ 739,00 € 185,00 € 652,00

 EM HOTEIS 3*

CITY BREAK CATANIA: O MELHOR DA SICILIA 
VERÃO 2023 SAIDAS TODOS OS DIAS DE 01.04.23 A 31.10.23 



VERDESICILIA 
Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia 
Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311 

Parata Iva e CF 05041610824 
info@verdesicilia.it - www.verdesicilia.it


