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TOUR MARAVILHAS DA SICILIA VERÃO 2019 (COD. PA-

EMPA) 

SABADO-SABADO / PALERMO-TAORMINA - 8 DIAS/7NOITES 
TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS  

O CIRCUITO REALIZARA COM UM MÍNIMO DE 4 PESSOAS & UM MAXIMO DE 16 PESSOAS 

 

1° DIA : Palermo 

Chegada no aeroprto de Palermo. Encontro com nosso guia e traslado ao hotel. Cocktail de boas vindas no hotel. Acomodação. 

2° DIA: Palermo- Monreale- (Cefalù opcional) - Palermo 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída até  Monreale e visita à Catedral e seu Claustro. Posteriormente, regresso à cidade de 

Palermo para visitar seus principais monumentos como a Capela Palatina, Catedral de Palermo. Em continuação realizaremos um 

tour panorâmico pela cidade. Degustacao de vinos Marsala em wine bar de Palermo. Almoço livre. Tarde livre ou possibilidade de 

participar de um passeio opcional à CEFALU ou MONDELO. Acomodação no hotel em Palermo. 

3° DIA : Palermo – Agrigento – Ragusa   

Café da manhã no hotel e saída até Agrigento: “a mais bela Cidade dos mortais" onde, hoje em dia, se podem admirar dez templos 

dóricos que se ergem no vale. Visita ao famoso e único “Vale dos Templos”. Almoço em restaurante local da região e saída para 

Ragusa. Acomodação no hotel. 

4° DIA : Ragusa – Modica – Siracusa   

Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita de Ragusa Ibla, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Continuação até 

Modica. Visitaremos alguns dos monumentos barrocos mais emblemáticos e poderemos degustar o famoso Chocolate de Módica, 

que é feito na cidade seguindo o método trazido da América Central durante a dominação Espanhola. Continuação até Siracusa. 

Acomodação 

5° DIA: Siracusa  

Café da manhã no hotel  e pela manhã visita por Siracusa: a maior cidade da antiguidade, fundada entre 734-733 a.C. e chamada 

de Syraka. A qual se extende a o longo del mar, junto à ilha de Ortigia, que está unida à terra firme por pontes, e oferece ao visitante 

seu glorioso passado: Templo di Minerva, transformado em Catedral Cristã, a legendária Fontana di Arethusa, Templo di Apollo, 

Teatro Grego e o Anfiteatro Romano situado próximo à Latomie, ‘Orecchio di Dionisio’.  Para aqueles que preferem retornar ao hotel 

ônibus estará à diposição após city tour. Almoço livre. Tarde livre para desfrutar desta maravilhosa cidade.  À noite, desfrutaremos 

de uma jantar em restaurante local da cidade. Acomodação no hotel. 

6° DIA: Siracusa – Etna con almuerzo en una casa rural–  Taormina 

Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS PERMITIREM saída até o monte Etna, o maior e mais ativo 

vulcâo da Europa (3.345 metros), em ônibus até o Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitude. Visita das crateras apagadas, 

chamadas "Crateri Silvestri". Esplêndida variedade de flora e esplendidas paisagens lunares que vemos no caminho. Durante 

séculos, o vulcão criou um lugar onde a natureza, cultura e história se unem transformando este lugar  único no mundo. Nos 

dirigiremos para almoço em casa rural aos pés do Etna onde, desfrutaremos de uma comida típica e genuina e onde poderemos 

também degustar o vinho do Etna de fabricação própria. Continuação até Taormina: que está situada no Monte Tauro (204m 

altitude). Tempo livre para compras, para descobrir as românticas ruas  da cidade ,para visitar o famoso Teatro Grego, de onde 

podemos ter magníficas vistas, tanto do Etna como do Mar  

Jônico. Acomodação no Hotel. 

7° DIA : Taormina (Catania opcional) 

Café da manhã no hotel e dia livre para desfrutar da cidade ou da praia. Possibilidade de realizar uma excursão opcional (a ser 

pagar localmente. As excursões  se realizam somente com um mínimo de participantes) à Catânia, a segunda maior  cidade da 

Sicília e que se caracteriza por seus edifícios de  pedra vulcânica. Jantar de despedida em restaurante local de Taormina. 

Acomodação. 

8° DIA : Taormina - Catania 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Catânia. Fim de nossos serviços. 

 

Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sim prévio aviso. Em qualquer  caso, 

“VERDESICILIA T.O.” garante todas as visitas e passeios  mencionados nol itinerário 
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HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Palermo................................................. Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel Principe di 

Villafranca**** 

Ragusa................................................... Hotel Antica Badia***** / Hotel De Stefano Palace **** 

Siracusa…………………………………...Grand Hotel Ortigia**** / Grand Hotel  Minareto***** 

Area de Taormina................….....…… Hotel Monte Tauro**** / Hotel Miramare**** / Hotel Excelsior**** 

 

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 

 

CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2019-2020 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2019-2020 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES”  

 

 

 

TOUR MARAVILHAS DA SICILIA VERÃO 2019 (COD. PA-EMPA) 

SABADO-SABADO / PALERMO-TAORMINA - 8 DIAS/7NOITES 

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS  

O CIRCUITO REALIZARA COM UM MÍNIMO DE 4 PESSOAS & UM MAXIMO DE 16 PESSOAS 

 

 
PREÇOS  POR PESSOA  

€ 2.060,00 por pessoa em quarto duplo 

€    460,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.862,00 terceira cama adulto 

 

O PREÇO INCLUI: 

- 2 noites em BB em hotel 4 estrelas em Palermo 

- 1 cocktail de boas-vindas na chegada ao hotel de Palermo  

- 1 noite em BB em hotel 5 estrelas em Ragusa 

- 2 noites em BB em hotel 5 estrelas em Siracusa  

- 2 noites em BB em hotel 4 estrelas em Taormina  

- 1 almoço em restaurante local de Agrigento (3 pratos inclui: ¼ vinho + ½ água mineral) 

- 1 jantar em restaurante local de Siracusa (3 pratos inclui: ¼ vinho + ½ água mineral) 

- 1 almoço em casa rural/vinícola  local na área do Etna (3 pratos inclui: ¼ vinho + ½ água mineral) 

- 1 degustação de vinhos (3 vinhos na vinícola na área do Etna)  

- 1 degustacao de vinho Marsala em wine bar em Palermo 

- 1 jantar de despedida em restaurante local de Taormina (3 pratos inclui: ¼ vinho + ½ água mineral) 

- Auriculares para visitar as catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa 

  Atenção: obrigatórios para todos clientes. O valor se refere ao preço válido em  01.04.18. Em caso aumento das tarifas, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.18. Em caso aumento das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

- Subida em jeeps ou funicular (subida regular – não privativa) de 1800 a 2900 metros com guias alpinos 

- Entradas aos monumentos (Capela Palatina de Palermo, Catedral de Palermo, Claustro de Monreale, Catedral de Monreale, Vale 

dos Templos de Agrigento, Zona arqueologica de Siracusa, Teatro Grego de Taormina). 

- Transfers de chegada e saida 

- Transporte en minibus de luxo (minibus 8 assentos: de 2 a 6 pessoas) ou em minibus de luxo (minibus 16 assentos: de 7 a 16 

pessoas) à disposição segundo programa indicado.  

- parkings obrigatórios 

- Guia acompanhante em idioma Português ou Epanhol durante todo o itinerário A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES. Com menos de 
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7 participantes, o  tour se realiza sem guia acompanhante. 

- Guia local em idioma espanhol para as visitas de Palermo (meio dia-max 4 horas), Agrigento (visita ao Valle dos Templos), Ragusa-

Modica (max 07 horas – dia inteiro), Siracusa (meio dia – max 04 horas), Taormina (meio dia – max 02 horas) 

- Serviço de maleteiros nos hotéis. 

- IVA 

 

O PREÇO NÃO INCLUI: 

- Vôos, 

- Seguro viagem, 

- Maleteiros nos aeroportos,  

- Outras entradas aos monumentos que nao sao precisadas em “os precos base incluem”,  

- Gorjetas para guias e motoristas,  

- Despesas de caráter pessoal, como: telefonemas, lavanderia, frigobar, servico de quarto, internet, compras, etc. 

- Qualquer outro ítem não indicado em “os preços incluem” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES/ TARIFAS  

EXCURSÕES OPCIONAIS A CEFALU – MEIO DIA (MAX 04 HORAS)/ MINIMO 10 PARTICIPANTES 

€ 56,00 por pessoa  POR PESSOA 

 

EXCURSÕES OPCIONAIS A CATANIA – MEIO DIA (MAX 04 HORAS)/ MINIMO 10 PARTICIPANTES  

€ 56,00 por pessoa  POR PESSOA 

 

SAIDAS 

2019 MARÇO.......................09....23 

2019 ABRIL..........................06....20 

2019 MAIO............................04....18 

2019 JUNHO.........................08....22 

2019 JULHO.........................06....20 

2019 SETEMBRO.................07....14....21 

2019 OUTUBRO...................05....19 

 


