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TOUR TAORMINA & MALTA VERÃO 2019 (COD. TA-ECBC) 
COM EXCURSÕES REGULARES 

SABADO-SABADO / TAORMINA-MALTA 

SAIDAS TODOS OS SABADOS DE 06.ABR.2019 AL 18.OUT.2019 
 

Sábado: Catania-Taormina 
Chegada ao aeroporto de Catania. Transfer para o hotel Taormina. Alojamento 
Domingo: Taormina 
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar desta cidade famosa na costa leste da Sicília. Alojamento no hotel Taormina. 
Segunda-feira: Taormina - Siracusa - Taormina 
Café da manhã no hotel e na manhã excursão regular a Siracusa: a maior cidade de antiguidade fundada em 734-733 a.c. e ligou 
para Syraka. Ela se estende ao longo do mar ao lado da ilha de Ortigia, que está ligada ao continente por uma ponte, e oferece 
aos visitantes os restos de seu passado glorioso: O Templo de Minerva, transformado na catedral cristã, a lendária Fontana di 
Arethusa , o Templo de Apolo, o Teatro Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto do Latomie, o Orecchio di Dionisio. Retorno 
a Taormina. Alojamento no hotel. 
Terça-feira: Taormina - Agrigento - Piazza Armerina - Taormina 
Café da manhã no hotel. Depois, excursão regular à Piazza Armerina: Visite a esplêndida Villa Romana del Casale, morada de 
luxo, 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 daquele tempo. Almoço grátis Continue até Agrigento "A mais bela cidade dos mortais", onde 
hoje você ainda pode admirar dez templos dóricos que são erguidos no vale Visita do "Valle dei Templi" Retorno a Taormina 
Acomodação no Hotel . 
Quarta-feira: Taormina - Catania - Malta 
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora indicada para a transferência para o aeroporto de Catania. Voo AirMalta em Classe 
Econômica. Chegada ao aeroporto Luqa Malta e traslado ao hotel. Alojamento 
Quinta: Malta - Gozo - Malta 
Café da manhã no hotel e excursão regular a Gozo, ilha irmã de Malta. Você desembarca em Gozo depois de uma viagem de 
aproximadamente vinte minutos. Embora as duas ilhas tenham uma história e um desenvolvimento semelhante, nota-se que Gozo 
tem um caráter completamente próprio. Gozo, que é a ilha das três colinas, é mais verde e mais pitoresca que Malta. Durante este 
passeio você vai visitar o "Janela Azul" em Dwejra, a cidadela em Victoria e Xlendi Bay. Nós também vamos parar para participar 
de uma experiência cultural onde você pode experimentar a história de Gozo através dos séculos. Tempo livre e retorno a Malta. 
Alojamento no hotel. 
Sexta-feira: Malta - Templo Hagar Qim, Patrimônio Calcário e Mercado 
Café da manhã no hotel e excursão começa com uma visita a uma das pedreiras mais antigos de Malta, que foi transformado em 
uma atração para os turistas e residentes, vividamente recontando uma das indústrias primárias na ilha: o uso de calcário para 
construção. Um comércio que remonta a milhares de anos no passado. A magia da antiguidade vão se reunir em Malta Hagar 
Qim, o principal sítio pré-histórico na ilha, com vistas ímpares sobre a vasta extensão do Mar Mediterrâneo e do ilhéu de Filfla. A 
partir daqui podemos continuar a Wied iz-Zurrieq onde você pode tomar um passeio de barco na Gruta Azul, conhecida por suas 
águas cristalinas. (O preço deste passeio de barco não está incluído e está sujeito às condições meteorológicas). Depois do 
almoço passamos vinhas chegando perto do porto de pesca de Marsaxlokk pintorezco. Aqui você terá tempo para percorrer o 
mercado típico ao longo da avenida. Para concluir visitar a caverna pré-histórica de Ghar Dalam, onde os arqueólogos 
descobriram provas suficientes de que Malta já foi parte do continente europeu. Regresso ao hotel e alojamento 
Sábado: Malta 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto Luqa-Malta. 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. 
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TOUR TAORMINA & MALTA VERANO 2019 (COD. TA-ECBC) 

COM EXCURSÕES REGULARES 

SABADO-SABADO / TAORMINA-MALTA 

SAIDAS TODOS OS SABADOS DE 06.ABR.2019 AL 18.OUT.2019 
TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 
 

PREÇOS POR PESSOA EM HOTEIS 3 ESTRELAS 

€ 1.200,00 por pessoa em quarto duplo 

€    140,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.167,00 terceira cama adulto 

SUPLEMENTO MEIA PENSÃO: € 168,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 

 

Suplementos temporadas: 

06.04.19-30.04.19 + 01.08.19 -31.08.19 = + € 160,00 por pessoa 

19.06.19-31.07.19 + 01.09.19-05.10.19 = + € 125,00 por pessoa 

 

PREÇOS POR PESSOA EM HOTEIS 4 ESTRELAS 

€ 1.370,00 por pessoa em quarto duplo 

€    300,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.324,00 terceira cama adulto 

SUPLEMENTO MEIA PENSÃO:: € 190,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 

 

Suplementos temporadas: 

06.04.19-30.04.19 + 01.07.19 -07.09.19 = + € 160,00 por pessoa 

 

PREÇOS  POR PESSOA EM HOTEIS 5 ESTRELAS 

€ 2.015,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 1.025,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.940,00 terceira cama adulto 

SUPLEMENTO MEIA PENSÃO: € 615,00 por pessoa (7 jantares – sem bebidas) 

 

Suplementos temporadas: 

06.04.19-30.04.19 + 01.07.19 -31.08.19 = + € 515,00 por pessoa 

01.06.19+30.06.19 + 01.09.19-30.09.19 = + € 480,00 por pessoa 

01.10.19-31.10.19 = + € 280,00 por pessoa 

 

HOTEIS OU SIMILARES EM HOTEIS DE 3 ESTRELAS 
TAORMINA: HOTEL ISABELLA*** O SIMILAR (ocupando quartos Standard) 

MALTA: HOTEL PLAZA & PLAZA RESORT*** O SIMILAR (ocupando quartos Standard) 

 

HOTEIS OU SIMILARES EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS 
TAORMINA: HOTEL VILLA DIODORO**** O SIMILAR (ocupando quartos Standard) 

MALTA: HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI**** O SIMILAR (ocupando quartos Standard) 

 

HOTEIS OU SIMILARES EM HOTEIS DE 5 ESTRELAS 
TAORMINA: HOTEL SAN PIETRO***** O SIMILAR (ocupando quartos Standard) 

MALTA: HOTEL LE MERIDIEN***** O SIMILAR (ocupando quartos Standard) 

 

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” 
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O preço inclui: 

- 4 noites em BB no hotel da categoria escolhida da área de Taormina 

- 3 noites em BB no hotel da categoria escolhida de Malta 

- city tax = Imposto municipal no hotel 

- transporte do hotel Taormina para o aeroporto de Catania 

- Voo com o AirMalta Cia na classe econômica (impostos e combustível incluídos) de Catania Fontanarossa a Malta Luqa. 

Atenção: as tarifas aéreas e os aumentos de combustível 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 da companhia aérea. ). 

ATENÇÃO: Inclui o check-in de 1 mala (max 20 kgs) por pessoa, bem como uma mala de mão (máx. 5 kgs). Os quilos excedentes 

serão responsáveis pelos clientes. 

- transfer do aeroporto de Malta para o hotel Malta 

- Excursão regular para Gozo 

- Excursão regular à descoberta do Templo de Hagar Qim, do Patrimônio de Calcário e do Mercado. 

- Transferência do hotel de Malta para o aeroporto de Malta. 

- IVA 

 

O preço NÃO inclui: 

- Vôo de chegada na Sicília e vôo de partida de Malta 

- Refeições (almoço e jantar) e bebidas 

- Entradas para os monumentos 

- extras pessoais 

- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 

 

 

 


