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TOUR CONCORDIA INVERNO 2019-2020 MINI 2 (COD. PA-ICOH) 
SAIDA ESPECIAL FIN DE ANO COM SUPLEMENTO OBRIGATORIO 

 

SAIDA 28.12.2019 / ATENÇÃO: SABADO-QUINTA 
 

1º. Dia – SAB 28.12.19: Palermo 

Chegada no Aeroporto de Palermo e deslocamento por meios próprios ao hotel (não inclui transfer). Acomodação no hotel e encontro 

com os outros participantes do tour. Jantar e pernoite no hotel. 

2º. Dia – DOM 29.12.19: Palermo – Segesta – Trapani - Agrigento 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Segesta para visitarmos o Templo Dórico, que se caracteriza não só por sua 

singular arquitetura, mas também pela maravilhosa paisagem que o rodeia. Continuação pela parte ocidental da Sicília para visita 

panoramica de Trapani com suas salinas. Visitaremos aárea de produção de sal marinho, rodeados pelos moinhos que permiten a 

elaboração do famoso sal de Trapani. Prosseguiremos até área de Selinunte, onde visitaremos um agriturismo, famoso por sua 

produção de azeite de oliva, onde antes do almoço, poderemos degustar os produtos ali fabricados. Continuação até Agrigento, 

chamada pelos gregos de “a mais bela cidade dos mortais”, onde ainda hoje é possível ver 10 templos dóricos, construídos no vale. 

Visita ao famoso e único “Vale dos Templos”. Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 

3º. Dia – SEG 30.12.19: Agrigento – Piazza Armerina – Catania  

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída com destino a Piazza Armerina e visita livre da esplêndida Villa Romana del Casale, 

antiga residência luxuosa, que se encontra no coração da Sicília, importante exemplo da época romana e onde se pode admirar os 

preciosos mosaicos que representavam os usos e costumes daquela época. Continuação até Ragusa. Almoço em restaurante local. 

À tarde, continuaçao ate Catania, onde faremos uma parada em uma doceria para degustar um doce tipico da regiao e uma visita 

panoramica a pe desta bela cidade, a mais importante da costa oriental e se caracteriza principalmente por construcoes realizadas 

em pedra vulcanica. Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 

4º. Dia – TER 31.12.19: Catania – Etna (com almoço em casa rural) – Taormina - Catania 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, CASO AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ASSIM PERMITIREM, saída com destino ao 

Monte Etna, o mais alto vulcão ativo da Europa continental, 3.345 metros acima do nível do mar. O ônibus nos levará até o Refugio 

Sapienza, há 1.800 metros acima do nível do mar, onde podemos visitar algumas crateras extintas, chamadas "Crateri Silvestri". 

Esplêndida é a variedade de flora e as paisagens lunares que podemos ver no caminho. Durante séculos, o vulcão foi criando um 

lugar onde à natureza, a cultura e a história foram se misturando para dar lugar a uma paisagem única. Almoço em um agriturismo 

aos pés do vulcão, onde poderemos desfrutar da comida típica e genuína regional e poderemos também degustar o vinho fabricado 

na região, o chamado vinho do Etna. Continuação até Taormina, que está localizada estrategicamente no Monte Tauro, há 204 

metros acima do nível do mar. Tempo livre para descobrir as românticas ruelas da cidade ou visitar o Teatro Grego, que tem uma 

das melhores vistas da costa, com panoramas do Vulcão Etna e Mar Jônio ao fundo. Retorno a Catania. APROVEITE ESTA NOITE 

DE UM JANTAR ESPECIAL PARA SALUDAR O ANO 2019 E DAR BEM-VINDO O ANO 2020. Pernoite no hotel. 

5º. Dia – QUA 01.01.20: Catania - Siracusa (com almoço em restaurante local) – Noto – Catania 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída com destino a Siracusa, a maior cidade da antiguidade, fundada entre os anos de 734 

e 733 a.C., chamada pelos gregos de ‘Syraka’. A qual se estende ao longo do mar, junto à ilha de Ortigia, ligada ao continente por 

uma ponte e oferece ao visitante as provas de seu passado glorioso, como: Templo de Minerva, transformado em igreja cristã, a 

lendária Fonte de Aretusa, Templo de Apolo, Teatro Grego e anfiteatro romano, situado próximo às Latomie, Orelha de Dionísio. 

Almoço em restaurante local. Continuação para Noto, onde visitaremos a capital do barroco siciliano. Há pouco tempo, a cidade 

restaurou sua Catedral, seguindo os procedimentos antigos da construção original. Retorno a Catania, jantar e pernoite no hotel. 

6º. Dia – QUI 02.01.20: Catania  

Café da manhã no hotel. Fim de nossos serviços. (não inclui transfer ao aeroporto). 

 

 
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 SOC. COOP. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** /  Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel NH Palermo (habs 

superior)**** / Hotel Federico II° **** 

Agrigento : Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Scala dei Turchi**** / Hotel 

Kaos**** 

Catania      : Hotel Excelsior Mercure **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Il Principe**** / Hotel Nettuno **** 

EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA  

 

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 CONCORDIA INVERNO 2019-2020 MINI 2 (COD. PA-ICOH) 

SAIDA ESPECIAL FIN DE ANO COM SUPLEMENTO OBRIGATORIO 

 

SAIDA 28.12.2019 / ATENÇÃO: SABADO-QUINTA 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 633,00 por pessoa em quarto duplo + SUPLEMENTO OBRIGATORIO FIN DE ANO 

€ 156,00 suplemento de quarto individual 

€ 612,00 terceira cama adulto + SUPLEMENTO OBRIGATORIO FIN DE ANO 

 

SUPLEMENTO OBRIGATORIO : 

€ 180,00 por pessoa  Jantar de Fin de Ano – bebidas incluídas SAIDA 28.12.2019 (SABADO-QUINTA) 

 
O PREÇO INCLUI: 

- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo com banho privado ou ducha. 

- Pensão completa com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do ultimo dia. 

- 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.  

- 1 degustação de vino + 1 degustação de azeite + 1 degustação de doce tipico  

- Transporte em ônibus deluxe de ultima generação com conexão WI-FI!! 

- 1 Kit de audio sem fio por pax  

- Guia acompanhante em idioma Espanhol e Português(nas datas indicadas) durante toda a viagem, exceto no 1°, 2º. dia e no 

ultimo dia. 

- Guia local em idioma Espanhol para as visitas de Palermo, Agrigento. 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Segesta, Trapani, Catania. 

- Visitas libres na Villa Romana del Casale e em Taormina (tempo livre) 

- IVA  

 

O PREÇO NÃO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfer de chegada e/ou saída 

- Bebidas durante as  refeições 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Guia local em Piazza Armerina e Taormina 

- Gorjetas aos guias e motoristas 

- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis 

- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas, internet, frigobar, compras, seguro de viagem, etc  

- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui” 
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SUPLEMENTOS OPCIONAIS  

 

A) “VERDEFEES” : 

€ 83,00 por pessoa  

Inclui: 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / SEGESTA: Templo dorico / 

AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale  ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 

01.04.18. Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.  

 

B)  “VERDEWAY” : 

€ 52,00 por pessoa  

Inclui: 

- transfer aeroporto Palermo-hotel Palermo (valido somente os SAB em conexão com o circuito Concordia Mini 2 Palermo-

Catania –TRF do GRUPO) 

- transfer hotel Catania-aeroporto Catania (valido somente às QUI em conexão com o circuito Concordia Mini 2 Palermo-

Catania –TRF do GRUPO) 

 

 


