
   SUL DA  ITÁLIA 
2018 (BA-EMBA) MARAVILHAS DA PUGLIA BARI-NAPOLES 7D-6N 

2018 (BA-EMBA) MARAVILHAS DA PUGLIA BARI-NAPOLES 7D-6N 

2018 (BA-EMBB) MARAVILHAS DA PUGLIA, CAMPANIA & CALABRIA BARI-COSENZA 15D-14N 

2018 (BA-EMBC) MARAVILHAS DA PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA & SICILIA BARI-CATANIA 
18D-17N 

2018 (NA-EMNA) MARAVILHAS DA PUGLIA NAPOLES-BARI 7D-6N 

2018 (PA-ESPA) SUL DA ITALIA PALERMO-ROMA 7D-6N 

2018 (PA-ESPB) JOIAS DO SUL PALERMO-ROMA 7D-6N 

2018 (RM-ECSE) ENCANTOS DO SUL COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA (SEM ROMA) 
ROMA-PALERMO 13D-12N 

2018 (RM-ECSF) ENCANTOS DO SUL ROMA, COSTA AMALFITANA & SICILIA (COM ROMA) 
ROMA-PALERMO 15D-14N 

2018 (RM-EMRA) MARAVILHAS DA CAMPANIA & CALABRIA ROMA-COSENZA 10D-9N 

2018 (RM-EMRB) MARAVILHAS DA CAMPANIA & PUGLIA ROMA-BARI 8D-7N 

2018 (RM-ERMA) ENCANTOS DO SUL COSTA AMALFITANA, NAPOLES (SEM ROMA) ROMA-
NAPOLES 6D-5N 

2018 (RM-ERMB) ENCANTOS DO SUL ROMA, COSTA AMALFITANA (COM ROMA) ROMA-
NAPOLES 8D-7N 

2018 (RM-ESRA) SUL DA ITALIA ROMA-PALERMO 7D-6N 

2018 (RM-ESRE) JOIAS DO SUL ROMA-PALERMO 7D-6N 

2018 (TR-EMTA) MARAVILHAS DA CALABRIA TROPEA-COSENZA 8D-7N 
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Dia 1 – QUA Bari 
Chegada no aeroporto de Bari. Traslado ao hotel por conta própria (nao incluso). Acomodação no hotel e encontro com os outros 
participantes. Os apartamentos estarão liberados para entrada após as 14:00-15:00. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 2 - QUI: Bari – Ostuni - Lecce  
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visita do centro antigo da cidade de Bari. Almoço livre. À tarde, saída para Ostuni, uma joia 
da arquitetura, conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua arquitetura típica. À tarde, continuação para Lecce. 
Chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
 
Dia 3 - SEX: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e arquitetura 
barrocas, reveladas entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e charmosa 
decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos admirar o 
Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 metros de altura com uma estátua do santo na parte superior. 
Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de muralhas sobre o mar. Retorno a Lecce. 
Jantar e pernoite no hotel.  
 
Dia 4 - SAB: Lecce – Alberobello – Castellana – Bari 
Após café da manhã no hotel, saída até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas casas típicas com 
tetos em formato de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. Visita e tempo livre para o almoço. 
À tarde, continuação até as grutas de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um enorme túnel vertical de 
60 metros de largura. Continuação até Bari. Jantar e pernoite no hotel.   
 
Dia 5 - DOM: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para 
visita da fortaleza, sem duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. Continuação 
até San Giovanni Rotondo, para visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. Jantar e pernoite 
no hotel. 
 
Dia 6 - SEG: Bari – Matera - Nápoles 
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram 
assentamentos criados na pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas escavadas 
na rochas que são características das regiões da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente cavernas e as 
ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das peculiaridades desta cidade antiga é a sua similaridade com as cidades 
que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como cenário para vários filmes, entre eles a ‘Paixão de 
Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche e saída com destino a Nápoles. 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 7 - TER: Nàpoles 
Após café da manhã no hotel, fim do tour e 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. 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 
 

HOTEIS OU SIMILARES 

Bari                             : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

Lecce                         : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** 

Napoles                     : Hotel Naples ****  

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

SAIDAS: 

MARÇO............21 

ABRIL…………04....18 

MAIO….…..…..02....16...30 

JUNHO.…........20 

JULHO...……...04 

AGOSTO...........29 

SETEMBRO......12 

OUTUBRO…….03....17 

MARAVILHAS DA PUGLIA  
(COD. BA-EMBA) 

VERÃO  2018 / 7 DIAS-6 NOITES 
QUARTA-TERCEIRA / BARI-NAPOLES 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.100,00 por pessoa em quarto duplo 

€    300,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 
 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis 4 estrelas, acomodação double room com 

banheiro privativo. 

- Meia pensão desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do 

último dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- Transporte em minibus ou Ônibus deluxe (conforme numero de paxs). 

- Assistência de guia idioma em espanhol durante todo o roteiro 

(multilingue) 

- Assistência de guia idioma em espanhol com MINIMO DE 7 PAXS 

durante todo o roteiro (multilingue) exceto no primeiro e ultimo dias, COM 

MENOS DE 7 PAXS, O TOUR SE REALIZA SEM GUIA 

ACOMPANHANTE 

- Visitas panoramicas (sem guia local) em Bari, Ostuni, Alberobello, Grutas 

de Castellana, Trani, Castel del Monte, S Giovanni Rotondo 

- Guia local em idioma espanhol nas visitas de Lecce e Matera 

- Ingresso às ‘Grutas de Castellana’ 

- Visitas livres (tempo livre) em Bari e Castel del Monte 

- Entrada nas Grutas de Castellana 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 110,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer aeroporto Bari-hotel Bari (valido somente às QUA em 

conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Andria: 

Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Igresias. 

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Napoles-aeroporto Napoles (valido somente às 

TER em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX 
(IMPOSTO MUNICIPAL)  
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Dia 1 – QUA Bari 
Chegada no aeroporto de Bari. Traslado ao hotel por conta própria (nao incluso). Acomodação no hotel e encontro com os outros 
participantes. Os apartamentos estarão liberados para entrada após as 14:00-15:00. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 2 - QUI: Bari – Ostuni - Lecce  
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visita do centro antigo da cidade de Bari. Almoço livre. À tarde, saída para Ostuni, uma joia 
da arquitetura, conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua arquitetura típica. À tarde, continuação para Lecce. 
Chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
 
Dia 3 - SEX: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e arquitetura 
barrocas, reveladas entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e charmosa 
decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos admirar o 
Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 metros de altura com uma estátua do santo na parte superior. 
Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de muralhas sobre o mar. Retorno a Lecce. 
Jantar e pernoite no hotel.  
 
Dia 4 - SAB: Lecce – Alberobello – Castellana – Bari 
Após café da manhã no hotel, saída até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas casas típicas com 
tetos em formato de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. Visita e tempo livre para o almoço. 
À tarde, continuação até as grutas de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um enorme túnel vertical de 
60 metros de largura. Continuação até Bari. Jantar e pernoite no hotel.   
 
Dia 5 - DOM: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para 
visita da fortaleza, sem duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. Continuação 
até San Giovanni Rotondo, para visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. Jantar e pernoite 
no hotel. 
 
Dia 6 - SEG: Bari – Matera - Nápoles 
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram 
assentamentos criados na pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas escavadas 
na rochas que são características das regiões da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente cavernas e as 
ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das peculiaridades desta cidade antiga é a sua similaridade com as cidades 
que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como cenário para vários filmes, entre eles a ‘Paixão de 
Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche e saída com destino a Nápoles. 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 7 - TER: Nàpoles 
Após café da manhã no hotel, fim do tour e 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. 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 
 

HOTEIS OU SIMILARES 

Bari                             : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

Lecce                         : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** 

Napoles                     : Hotel Naples ****  

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

SAIDAS: 

MARÇO............21 

ABRIL…………04....18 

MAIO….…..…..02....16...30 

JUNHO.…........20 

JULHO...……...04 

AGOSTO...........29 

SETEMBRO......12 

OUTUBRO…….03....17 

MARAVILHAS DA PUGLIA  
(COD. BA-EMBA) 

VERÃO  2018 / 7 DIAS-6 NOITES 
QUARTA-TERCEIRA / BARI-NAPOLES 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.100,00 por pessoa em quarto duplo 

€    300,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 
 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis 4 estrelas, acomodação double room com 

banheiro privativo. 

- Meia pensão desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do 

último dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- Transporte em minibus ou Ônibus deluxe (conforme numero de paxs). 

- Assistência de guia idioma em espanhol durante todo o roteiro 

(multilingue) 

- Assistência de guia idioma em espanhol com MINIMO DE 7 PAXS 

durante todo o roteiro (multilingue) exceto no primeiro e ultimo dias, COM 

MENOS DE 7 PAXS, O TOUR SE REALIZA SEM GUIA 

ACOMPANHANTE 

- Visitas panoramicas (sem guia local) em Bari, Ostuni, Alberobello, Grutas 

de Castellana, Trani, Castel del Monte, S Giovanni Rotondo 

- Guia local em idioma espanhol nas visitas de Lecce e Matera 

- Ingresso às ‘Grutas de Castellana’ 

- Visitas livres (tempo livre) em Bari e Castel del Monte 

- Entrada nas Grutas de Castellana 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 110,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer aeroporto Bari-hotel Bari (valido somente às QUA em 

conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Andria: 

Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Igresias. 

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Napoles-aeroporto Napoles (valido somente às 

TER em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX 
(IMPOSTO MUNICIPAL)  
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Dia 1 – QUA Bari 
Chegada no aeroporto de Bari. Traslado ao hotel por conta própria (nao incluso). Acomodação no hotel e encontro com os outros participantes. Os 
apartamentos estarão liberados para entrada após as 14:00-15:00. Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 2 - QUI: Bari – Ostuni - Lecce  
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visita do centro antigo da cidade de Bari. Almoço livre. À tarde, saída para Ostuni,  uma joia da arquitetura, 
conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua arquitetura típica. À tarde, continuação para Lecce. Chegada, acomodação no hotel, jantar 
e pernoite. 
Dia 3 - SEX: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e arquite tura barrocas, reveladas 
entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e charmosa decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica 
da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos admirar o Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 
metros de altura com uma estátua do santo na parte superior. Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de 
muralhas sobre o mar. Retorno a Lecce. Jantar e pernoite no hotel.  
Dia 4 - SAB: Lecce – Alberobello – Castellana – Bari 
Após café da manhã no hotel, saída até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas casas típicas com tetos em formato 
de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. Visita e tempo livre para o almoço. À tarde, continuação até as grutas 
de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um enorme túnel vertical de 60 metros de largura. Continuação até Bari. Jantar e 
pernoite no hotel.   
Dia 5 - DOM: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para visita da fortaleza, sem 
duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. Continuação até San Giovanni Rotondo, para 
visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. Jantar e pernoite no hotel.  
Dia 6 - SEG: Bari – Matera - Nápoles 
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram assentamentos criados na 
pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas escavadas na rochas que são características das regiões 
da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente cavernas e as ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das 
peculiaridades desta cidade antiga é a sua similaridade com as cidades que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como 
cenário para vários filmes, entre eles a ‘Paixão de Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche e 
saída com destino a Nápoles. Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 7 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos imperadores 

romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos de onde se tem uma excelente 

vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 8 – QUA: Nàpoles - Pompeia – area de Tropea 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi completamente coberta pelas 

cinzas  do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. 

Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 9 - QUI; Tropea - Pizzo – Tropea (60 km) 
Café da manhã no hotel. Saída para Pizzo. Visita guiada ao castelo onde morreu Joaquim Murat. Visita à Igreja de Piedigrotta localizado sobre o mar. 
Tempo livre para almoço. À tarde, retorno para Tropea, antiga "Trópis" cidade romana. Visita da Catedral românica (século XII), que preserva a imagem 
sagrada da Virgem da Romênia, ícone bizantino do século XII e tem uma devoção imensa do povo de Tropea. Visita guiada ao centro histórico, com 
balcões e ruas típicas. Visita à Igreja de Santa Maria dell'Isola e área balnearia da cidade. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 10 - SEX; Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria (180 km) 
Café da manhã no hotel. Saìda atè Capo Vaticano para a visita panoramica da costa. Então, siga para a aldeia de Scilla através da encantadora e 
pitoresca "Costa Viola". Visita do Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo Ruffo e da Igreja de San Rocco. Tempo livre para almoço (não 
incluído) em um restaurante localizado no Monte Elias (590 metros) Na tarde saída para Reggio Calabria. Jantar e alojamento no hotel. 
Dia 11 – SAB: Reggio Calabria  
Café da manhã no hotel. A cidade, antiga capital da região visitada, juntamente com o Museu Nacional da Magna Grécia, onde se poderá admirar o 
famoso "Bronzes de Riace." Depois de desfrutar da deslumbrante paisagem definida por Gabriele D'Annunzio como "o km mais belo da Italia", visitar os 
banhos romanos, as fortificações gregas e a Catedral. Chegada. Jantar e pernoite. 
Dia 12 - DOM; Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido (210 km) 
Café da manhã no hotel. Gerace, partida para city tour das "Cem Igrejas". Visita à vila medieval de nos admirar algumas das igrejas mais antigas, bem 
como a famosa Catedral de estilo românico, a maior no sul da Itália. Almoço libre. Continuacao ate Stilo, a casa de Tommaso Campanella famoso 
filósofo. Visita à "Cattolica" monumento de arte bizantina tardia, único em toda a Europa Ocidental. Continuando até a área de Catanzaro. Jantar e 
pernoite no hotel 
Dia 13 - SEG: Catanzaro Lido – Le Castelle (Isola di Capo Rizzuto) – Crotone - Cosenza (200 km) 
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade de Le Castelle onde visitaremo o famoso castelo Aragones, que foi palco de muitos filmes, graças à sua 
posição sobre o mar e seu charme. Continuação até Crotona, uma das cidades mais importantes da antiga Magna Grécia, foi fundada pelo aqueus 
liderada por Miscelos cidadão da cidade aquea de Ripas, seguindo as instruções do oráculo de Delfos. Tempo livre para almoço. City tour e continuação 
através das montanhas da Sila para Cosenza. Podemos admirar as paisagens de natureza intocada. Chegada em Cosenza. Jantar e pernoite. 
Dia 14 - TER: Cosenza – Paola -  Cosenza (80 km) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade de Cosenza. Na Fonte de treze canais, é possível beber a água do aqueduto Zumpo nas 
montanhas de Sila. Ao lado do curso Telesio, está a Casa da Cultura e o Duomo de 1100, enquanto que em uma das sete colinas da figura fortaleza 
Castello Svevo, impressionante brasão antigo que foi do rei da Sicília e do Imperador do Sacro Império Romano germânico, Frederico II, chamado de 
"Estupor Mundi" imperador-magnata profundamente no amor com a cidade. Partida para Paola. Tempo livre para almoço no caminho. A tarde, visita da 
cidade de Paola, conhecido por sua posição estratégica no Mar Tirreno e por ser a cidade de São Francisco de Paula. A principal atração é o Santuário 
de São Francisco de Paula, localizado na parte alta da cidade, rodeado por um vale do rio e rica em vegetação. É um destino de peregrinação em todo o 
sul da Itália, especialmente na região. Retorno para Cosenza. Jantar e pernoite no hotel..  
Dia 15 - QUA: Cosenza - Lamezia Terme (70 km) 
Café da manhã no hotel. Fim de nossos serviços. 
 

HOTEIS OU SIMILARES 
Bari                             : Hotel Oriente**** 

Lecce                         : Grand Hotel Lecce **** 

Nàpoles                      : Hotel Naples ****  

Tropea area               : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO VALENTIA: Hotel 501**** 

Reggio Calabria        : Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  

                                      EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 3 ESTRELAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s 

Catanzaro                  : Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 

Cosenza                     : Ariha Hotel****/Hotel Italiana**** 
 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

MARAVILLAS DA PUGLIA, CAMPANIA & 

CALABRIA  (COD. BA-EMBB) 
VERÃO  2018 / 15 DIAS-14 NOITES 

QUARTA-QUARTA / BARI-COSENZA 
 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 2.855,00 por pessoa em quarto duplo 

€    605,00 suplemento de quarto individual 

€ 2.831,00 terceira cama adulto 
 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando double room com 

banho privado ou ducha. 

- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro 

dia até o café da manhã do ultimo dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- Transporte em auto ou ônibus ou autocarro deluxe. ATENÇÃO: inferior a 

7 participantes, o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto 

ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser feito 

com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Lecce, Matera e 

Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Tropea e Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Bari, Ostuni, Alberobello, Castel-

lana Grotto, Trani, Castel del Monte, San Giovanni, Naples, Capri e toda 

Calabria  

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- Entrada no Castelo Ruffo de Scilla 

- Entrada as Grutas de Castellana 

- IVA 
 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

 
 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 250,00 por pessoa comisionavel 
Inclui: 

- transfer aeroporto Bari-hotel Bari (valido somente às QUA em conexão 

com o circuito Maravilhas da Puglia, Campania & Calabria –TRF do 

GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Andria: Castel del Monte / 

Trani: Campanile / Matera: 2 Igrejas  

Pompeia: ruinas / GERACE Catedral / GERACE Bus a la Catedral /PIZZO 

Igreja de Piedigrotta / PIZZO Castillo / REGGIO CALABRIA Museu / LE 

CASTELLA  entrada a la Fortaleza / Stilo: Cattolica 

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. Em caso 

aumento das tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao preço 

final automaticamente.  

- transfer hotel Cosenza-aeroporto Lamezia Terme (valido somente às 

QUA em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia, Campania & 

Calabria –TRF do GRUPO) 
 

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 
 

SAIDAS: 

MARÇO............21 

ABRIL…………04....18 

MAIO……...…..02....16...30 

JUNHO.…........20 

JULHO..….…...04 

AGOSTO...........29 

SETEMBRO......12 

OUTUBRO…….03....17 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX 
(IMPOSTO MUNICIPAL)  
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Dia 1 – QUA Bari 
Chegada no aeroporto de Bari. Traslado ao hotel por conta própria (nao incluso). Acomodação no hotel e encontro com os outros 
participantes. Os apartamentos estarão liberados para entrada após as 14:00-15:00. Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 2 - QUI: Bari – Ostuni - Lecce  
Café da manhã no hotel. Tempo livre para visita do centro antigo da cidade de Bari. Almoço livre. À tarde, saída para Ostuni, uma joia 
da arquitetura, conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua arquitetura típica. À tarde, continuação para Lecce. 
Chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
Dia 3 - SEX: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e arquitetura 
barrocas, reveladas entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e charmosa 
decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos admirar o 
Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 metros de altura com uma estátua do santo na parte superior. 
Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de muralhas sobre o mar. Retorno a Lecce. 
Jantar e pernoite no hotel.  
Dia 4 - SAB: Lecce – Alberobello – Castellana – Bari 
Após café da manhã no hotel, saída até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas casas típicas com 
tetos em formato de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. Visita e tempo livre para o almoço. 
À tarde, continuação até as grutas de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um enorme túnel vertical de 
60 metros de largura. Continuação até Bari. Jantar e pernoite no hotel.   
Dia 5 - DOM: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para 
visita da fortaleza, sem duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. Continuação 
até San Giovanni Rotondo, para visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. Jantar e pernoite 
no hotel. 
Dia 6 - SEG: Bari – Matera - Nápoles 
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram 
assentamentos criados na pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas escavadas 
na rochas que são características das regiões da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente cavernas e as 
ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das peculiaridades desta cidade antiga é a sua similaridade com as cidades 
que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como cenário para vários filmes, entre eles a ‘Paixão de 
Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche e saída com destino a Nápoles. 
Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 7 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 8 – QUA: Nàpoles - Pompeia – area de Tropea 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi 

completamente coberta pelas cinzas  do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço 

durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 9 - QUI; Tropea - Pizzo – Tropea (60 km) 
Café da manhã no hotel. Saída para Pizzo. Visita guiada ao castelo onde morreu Joaquim Murat. Visita à Igreja de Piedigrotta 
localizado sobre o mar. Tempo livre para almoço. À tarde, retorno para Tropea, antiga "Trópis" cidade romana. Visita da Catedral 
românica (século XII), que preserva a imagem sagrada da Virgem da Romênia, ícone bizantino do século XII e tem uma devoção 
imensa do povo de Tropea. Visita guiada ao centro histórico, com balcões e ruas típicas. Visita à Igreja de Santa Maria dell'Isola e 
área balnearia da cidade. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 10 - SEX; Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria (180 km) 
Café da manhã no hotel. Saìda atè Capo Vaticano para a visita panoramica da costa. Então, siga para a aldeia de Scilla através da 
encantadora e pitoresca "Costa Viola". Visita do Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo Ruffo e da Igreja de San 
Rocco. Tempo livre para almoço (não incluído) em um restaurante localizado no Monte Elias (590 metros) Na tarde saída para 
Reggio Calabria. Jantar e alojamento no hotel. 
Dia 11 – SAB: Reggio Calabria  
Café da manhã no hotel. A cidade, antiga capital da região visitada, juntamente com o Museu Nacional da Magna Grécia, onde se 
poderá admirar o famoso "Bronzes de Riace." Depois de desfrutar da deslumbrante paisagem definida por Gabriele D'Annunzio como 
"o km mais belo da Italia", visitar os banhos romanos, as fortificações gregas e a Catedral. Chegada. Jantar e pernoite. 
Dia 12 - DOM; Reggio Calabria – Messina – Cefalù - Palermo 
Café da manhã no hotel. Saìda em ferry regular atè Messina. Seguiremos para a cidade de Cefalu, onde realizaremos almoço em um 

restaurante de frente para o mar. Cefalu é uma sugestiva cidade a beira do mar, que tras ao visitante, uma maravilhosa mostra 

artística de luzes e cores. Não se esqueçam de visitar a estupenda Catedral Normanna, cuja construção remonta ao ano de 1.131 e o 

"Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear pelas estreitas e características ruelas da cidade, cheias de joalherias e elegantes 

lojas que conservam todo o seu fascínio do período medieval. Continuação até Palermo. Chegada, acomodação no hotel, jantar e 

pernoite. Possibilidade de realização de uma excursão opcional para assistir a um espetáculo dos famosos fantoches “Pupi”. 

(excursões opcionais se realizam somente com um número mínimo de participantes e seu preço será definido localmente). 

Dia 13 - SEG: Palermo- (sugerimos excursão opcional ao ‘Mercado del Capo’) 

Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades independentes. Possibilidade de realização de uma excursão opcional ao 

Mercado del Capo, um dos mais pitorescos e famosos da cidade. Almoço no hotel e restante da tarde livre. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 14 - TER: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída com destino a Monreale, para visita a sua catedral e seu claustro. Em seguida, retorno a 

Palermo, para visita aos seus principais monumentos, como a Capela Palatina e Catedral. Além disso, será realizado um tour 

panorâmico pela cidade. Almoço no hotel. Tarde livre para atividades independentes ou a possibilidade de realizar uma excursão 

opcional à cidade de ERICE, uma cidade medieval, localizada na província de Trapani (excursões opcionais se realizam somente 

com um número mínimo de participantes e seu preço será definido localmente). Jantar e pernoite no hotel. 

MARAVILLAS DA PUGLIA, CAMPANIA & 

CALABRIA&SICILIA VERÃO  2018  (COD. BA-EMBC)  

QUARTA-SABADO / BARI-CATANIA / 18DIAS-17 NOITES 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 
 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 3.844,00 por pessoa em quarto duplo 

€    810,00 suplemento de quarto individual 

€ 3.784,00 terceira cama adulto 
 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando double room com 

banho privado ou ducha. 

- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro 

dia até o café da manhã do dia 12 

- Pensão completa com café da manhã tipo buffet desde o almoço do dia 

12 até o café da manhã do dia 18 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- 1 Degustação de vinhos + 1 degustação de azeite + 1 degustação de 

doce tipico  

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

  Atenção: obrigatórios para todos clientes. O valor se refere ao preço 

válido em  01.04.17. Em caso aumento das tarifas, será necessário 

acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- EN PUGLIA, CAMPANIA & CALABRIA: Transporte em auto ou ônibus ou 

autocarro deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser 

feito com um condutor / guia. 

- EN SICILIA: Transporte em ônibus deluxe de ultima generação com 

conexão WI-FI!! 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto o 

dia 1 , o dia 13 e o ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o 

viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- 1 Kit de audio sem fio por pax EN SICILIA 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Lecce, Matera e 

Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Tropea e Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Bari, Ostuni, Alberobello, Grutas 

de Castellana, Trani, Castel del Monte, San Giovanni Rotondo, Napoles, 

Capri, Calabria (toda), Segesta, Trapani, Catania, Messina y Cefalù, Villa 

romana del Casale y Taormina. 

- Guia local em idioma Espanhol para as visitas de Pompeya, Lecce, 

Matera, Palermo y Agrigento. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- ferry Calabria – Sicilia (regular) 

- Entrada no Castelo Ruffo de Scilla 

- Entrada as Grutas de Castellana 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX (IMPOSTO 

MUNICIPAL)  
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Dia 15 - QUA: Palermo – Segesta – Trapani - Agrigento 

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

singular arquitetura, se não 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 area 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. 

Dia 16 - QUI: 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, continuação até 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. 

Dia 17 - SEX: Catania– Etna con almuerzo 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. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 18 - SAB: 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 

 

HOTEIS OU SIMILARES 
Bari                             : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

Lecce                         : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** 

Naples                        : Hotel Naples ****  

Catanzaro                  : Hotel Palace **** 

Tropea area               : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO VALENTIA: Hotel 

501**** 

Reggio Calabria        : Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  

                                      EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 3 ESTRELAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s 

Catanzaro                  : Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 

Cosenza                     : Ariha Hotel****/Hotel Italiana**** 

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**** 

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

 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

MARAVILLAS DA PUGLIA, CAMPANIA & 

CALABRIA&SICILIA VERÃO  2018  (COD. BA-EMBC)  

QUARTA-SABADO / BARI-CATANIA / 18DIAS-17 NOITES 

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 320,00 por pessoa comisionavel 

 

Inclui: 

- transfer aeroporto Bari-hotel Bari (valido somente às QUA em 

conexão com o circuito Maravilhas da Puglia, Campania, Calabria & Sicilia  

–TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Andria: 

Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Igrejas  

Pompeia: ruinas / GERACE Catedral / GERACE Bus a la 

Catedral /PIZZO Igreja de Piedigrotta / PIZZO Castillo / 

REGGIO CALABRIA Museu / LE CASTELLA  entrada a la 

Fortaleza / Stilo: Cattolica/ PALERMO: Capela Palatina /

MONREALE: Claustro / SEGESTA: Templo dorico / 

AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Villa 

romana del Casale   

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Catania-aeroporto Catania (valido somente os 

SAB em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia, Campania, Calabria 

& Sicilia  –TRF do GRUPO) 

 

SAIDAS: 

MARÇO..............21 

ABRIL……..……04....18 

MAIO…….....…..02....16...30 

JUNHO.……......20 

JULHO..…….....04 

AGOSTO...........29 

SETEMBRO......12 

OUTUBRO…….03....17 

 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX (IMPOSTO 

MUNICIPAL)  
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Dia 1 - TER: Nàpoles 
Chegada no aeroporto de Nàpoles. Traslado ao hotel por conta própria (nao incluso). Acomodação no hotel e encontro com os outros 
participantes. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 2 - QUA: Nápoles – Matera - Bari  
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram 
assentamentos criados na pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas escavadas 
na rochas que são características das regiões da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente cavernas e as 
ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das peculiaridades desta cidade antiga é a sua similaridade com as cidades 
que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como cenário para vários filmes, entre eles a ‘Paixão de 
Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche e saída com destino a Bari. 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 3 - QUI: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para 
visita da fortaleza, sem duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. Continuação 
até San Giovanni Rotondo, para visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. Jantar e pernoite 
no hotel. 
 
Dia 4 - SEX: Bari – Castellana – Alberobello –Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída até as grutas de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um enorme 
túnel vertical de 60 metros de largura. Continuação até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas 
casas típicas com tetos em formato de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. Visita e tempo 
livre para o almoço. Continuação até Lecce. Jantar e pernoite no hotel.   
 
Dia 5 - SAB: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e arquitetura 
barrocas, reveladas entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e charmosa 
decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos admirar o 
Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 metros de altura com uma estátua do santo na parte superior. 
Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de muralhas sobre o mar. Retorno a Lecce. 
Jantar e pernoite no hotel.  
 
Dia 6 - DOM: Lecce – Ostuni - Bari 
Café da manhã no hotel. Saída para Ostuni, uma joia da arquitetura, conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua 
arquitetura típica. À tarde, continuação para Bari. Chegada e tempo livre, acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
 
Dia 7 – SEG: Bari 
Após café da manhã no hotel, fim do tour e 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. 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Napoles                     : Hotel Naples ****  

Lecce                         : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** 

Bari                            : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

 

SAIDAS: 

MARÇO.............27 

ABRIL…….……10....24 

MAIO……..…....08....22 

JUNHO.……......05....26 

JULHO..…….....10 

SETEMBRO..…04...18 

OUTUBRO…….09....23 

MARAVILLAS DA PUGLIA 
(COD. NA-EMNA)  

VERÃO  2018 / 7 DIAS-6 NOITES 

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.100,00 por pessoa em quarto duplo 

€    300,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 
 

O PREÇO INCLUI: 

- Acomodação em hotéis 4 estrelas, acomodação double room 

com banheiro privativo. 

- Meia pensão desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã 

do último dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  
- Transporte em minibus ou Ônibus deluxe (conforme numero de 

paxs). 

- Assistência de guia idioma em espanhol durante todo o roteiro 

(multilingue) 

- Assistência de guia idioma em espanhol com MINIMO DE 7 

PAXS durante todo o roteiro (multilingue) exceto no primeiro e 

ultimo dias, COM MENOS DE 7 PAXS, O TOUR SE REALIZA 

SEM GUIA ACOMPANHANTE 

- Visitas panoramicas (sem guia local) em Bari, Ostuni, 

Alberobello, Grutas de Castellana, Trani, Castel del Monte, S 

Giovanni Rotondo 

- Guia local em idioma espanhol nas visitas de Lecce e Matera 

- Ingresso às ‘Grutas de Castellana’ 

- Visitas livres (tempo livre) em Bari e Castel del Monte 

- Entrada nas Grutas de Castellana 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 110,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer aeroporto Nàpoles -hotel Nàpoles (valido somente 

às TER em conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do 

GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Andria: 

Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Igresias. 

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Bari -aeroporto Bari (valido somente às SEG em 

conexão com o circuito Maravilhas da Puglia –TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 - SEG: Palermo 
Encontro com os outros participantes no hotel. Jantar e pernoite. 
 
Dia 2 - TER: Palermo- Monreale- Agrigento  
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade, incluindo a Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a Catedral de 
Monreale e seu claustro. Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Agrigento, “A cidade mais bela dos mortais”, onde até os dias 
de hoje, é possível admirar os dez templos dóricos, que se conservam quase inteiros e formam um conjunto arqueológico de imenso 
valor. Visita ao Vale dos Templos. Acomodação no hotel, jantar e pernoite 
 
Dia 3 - QUA: Agrigento – Piazza Armerina - Siracusa 
Após café da manhã no hotel, saída para Piazza Armerina, para visita livre à Vila romana del Casale, famosa por seus mais de 3500 
mts quadrados de mosaicos, perfeitamente prteservados. Saída para Siracusa. Chegada e tempo livre para o almoço. À tarde, visita 
da zona arqueológica da cidade, com o Teatro Grego, as Latomias, etc., assim como Ortigia e o centro histórico barroco da cidade. 
Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
 
Dia 4 - QUI: Siracusa- Taormina-Reggio Calabria- Area de Tropea 
Café da manhã no hotel. Saída para Taormina. Tempo livre para visita ao Teatro Greco-romano. Continuação até Reggio Calabria. 
Tempo livre para o almoço e visita dos magníficos ‘Bronzi di Riace’. Saída para a zona de Tropea. Chegada, acomodação no hote l, 
jantar e pernoite. 
 
Dia 5 – SEX: Area de Tropea- Pompeya - Nápoles 
Café da manhã no hotel e tempo livre para visitar o centro antigo da cidade de Tropea ou desfrutar desta cidade de praia. Saída com 
destino a Pompéia e parada durante o trajeto para o almoço (não incluído). Chegada a Pompéia, onde faremos uma visita às 
excavações da cidade antiga, que foi totalmente soterrada por cinzas da grande erupção do vulcão Vesívio no ano 79 d.C. Saída com 
destino à Nápoles. Chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite.  
 
Dia 6 - SAB: Nápoles– Capri – Nápoles 
Café da manhã no hotel.Traslado ao porto de Nápoles para embarque em Jetfoil,  que nos levará até a magnifica Ilha de Capri, lugar 
de descanso dos imperadores romanos, que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e os 
varios pontos cenicos, de onde se pode disfrutar de vistas espetaculares. Almoço livre. Retorno a Nápoles. Jantar e pernoite no hotel. 
 
Dia 7 – DOM: Nápoles– Sorrento- Amalfi – Roma 
Após café da manhã no hotel. Saída para Sorrento e visita da cidade , com suas ruas típicas. Continuação para a renomada Amalfi, 
passando pela estrada panorâmica, que nos permitirá admirar do alto a famosa cidade de Positano. Chegada a Amalfi. Visita da 
cidade. Almoço livre durante o trajeto. Continuação  em ônibus para Roma. Fim do circuito em local determinado de Roma (a ser 
informado). Traslado ao hotel de Roma a cargo dos clientes, do ponto determinado. 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 SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 

Palermo             : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel Plaza Opera **** / Cristal**** / Hotel Astoria ****  

Agrigento          :  Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Siracusa            : Hotel Des Etrangers*****  

Area de Tropea: Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO 

VALENTIA: Hotel 501**** 

Nàpoles             : Hotel Naples ****  

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 
 

 

ATENÇAO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS 

CONDIÇÕES DO MAR 

 

SAIDAS: 

ABRIL..................02...16 

MAIO...................14...28 

JUNHO................11 

JULHO.................02 

SETEMBRO.........10...24 

OUTUBRO...........15 

TOUR SUL DA ITALIA  (COD. PA-ESPA)  
VERÃO  2018 / 7 DIAS-6 NOITES 

SEGUNDA-DOMINGO / PALERMO-ROMA 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 959,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 220,00 suplemento de quarto individual 

€ 944,00 terceira cama adulto 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo 

com banho privado ou ducha. 

- Meia pensão 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  01.04.17. Em caso aumento das tarifas, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento 

das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, 

o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, 

exceto no 1° dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem 

pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Palermo, 

Agrigento, Siracusa e Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Villa romana del Casale, Tropea e 

Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Reggio Calabria, Nápoles, 

Capri, Sorrento e Amalfi. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do ponto onde o viagem termina em Roma no 

hotel (não incluído) 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- Guia local em Piazza Armerina, Tropea 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS 

“VERDERELAX” (PRECIOS COMISSIONÁVEIS) 

€ 164,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer aeroporto Palermo-hotel Palermo (valido 

somente às SEG em conexão com o circuito Joias do Sul Palermo-

Roma –TRF do GRUPO) 

- transfer a partir do ponto onde o viagem termina 

em Roma no hotel (não incluído) (valido somente os DOM 

em conexão com o circuito Joias do Sul Palermo-Roma –TRF do 

GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas 

de Pompéia / Amalfi: Claustro / Reggio Calabria: 

Museu / Siracusa: Sítio arqueológico / Agrigento: Vale 

dos Templos / Palermo Capela Palatina / Monreale: 

claustro ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 

01.09.16. Em caso aumento das tarifas, será necessário 

acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.  

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 - SEG: Palermo 

Encontro com os outros participantes no hotel. Jantar e pernoite. 

Dia 2 - TER: Palermo- Monreale- Agrigento  

Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade, incluindo a Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a Catedral de 

Monreale e seu claustro. Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Agrigento, “A cidade mais bela dos mortais”, onde até os dias 

de hoje, é possível admirar os dez templos dóricos, que se conservam quase inteiros e formam um conjunto arqueológico de imenso 

valor. Visita ao Vale dos Templos. Acomodação no hotel, jantar e pernoite 

Dia 3 - QUA: Agrigento – Piazza Armerina - Siracusa 

Após café da manhã no hotel, saída para Piazza Armerina, para visita livre à Vila romana del Casale, famosa por seus mais de 3500 

mts quadrados de mosaicos, perfeitamente prteservados. Saída para Siracusa. Chegada e tempo livre para o almoço. À tarde, visita 

da zona arqueológica da cidade, com o Teatro Grego, as Latomias, etc., assim como Ortigia e o centro histórico barroco da cidade. 

Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 

Dia 4 - QUI: Siracusa- Taormina-Reggio Calabria-Zona de Tropea 

Café da manhã no hotel. Saída para Taormina. Tempo livre para visita ao Teatro Greco-romano. Continuação até Reggio Calabria. 

Tempo livre para o almoço e visita dos magníficos ‘Bronzi di Riace’. Saída para a zona de Tropea. Chegada, acomodação no hote l, 

jantar e pernoite. 

Dia 5 – SEX: Zona de Tropea- Pompeya - Sorrento 

Café da manhã no hotel e tempo livre para visitar o centro antigo da cidade de Tropea ou desfrutar desta cidade de praia. Saída com 

destino a Pompéia e parada durante o trajeto para o almoço (não incluído). Chegada a Pompéia, onde faremos uma visita às 

excavações da cidade antiga, que foi totalmente soterrada por cinzas da grande erupção do vulcão Vesívio no ano 79 d.C. Saída com 

destino à Sorrento. Chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite.  

Dia 6 - SAB: Sorrento– Capri – Sorrento 

Café da manhã no hotel.Traslado ao porto de Sorrento para embarque em Jetfoil,  que nos levará até a magnifica Ilha de Capri, lugar 

de descanso dos imperadores romanos, que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e os 

varios pontos cenicos, de onde se pode disfrutar de vistas espetaculares. Almoço livre. Retorno a Sorrento. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 7 – DOM: Sorrento – Amalfi – Roma 

Após café da manhã no hotel, visita da cidade, com suas ruas típicas. Continuação para a renomada Amalfi, passando pela estrada 

panorâmica, que nos permitirá admirar do alto a famosa cidade de Positano. Chegada a Amalfi. Visita da cidade. Almoço livre durante 

o trajeto. Continuação  em ônibus para Roma. Fim do circuito em local determinado de Roma (a ser informado). Traslado ao hotel de 

Roma a cargo dos clientes, do ponto determinado. 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 SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 

Palermo             : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel Plaza Opera **** / Cristal**** / Hotel Astoria ****  

Agrigento          :  Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Siracusa            : Hotel Des Etrangers*****  

Area de Tropea: Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO 

VALENTIA: Hotel 501**** 

Sorrento            : Grand Hotel Vesuvio ****  

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 
 

ATENÇAO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO 

TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 

 

 

SAIDAS: 

ABRIL..................02...16 

MAIO...................14...28 

JUNHO................11 

JULHO.................02 

SETEMBRO.........10...24 

OUTUBRO...........15 

JOIAS DO SUL VERÃO 2018  
(COD. PA-ESPB) 

7 DIAS-6 NOITES 
SEGUNDA-DOMINGO / PALERMO-ROMA 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.301,00 por pessoa em quarto duplo 

€    330,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.271,00 terceira cama adulto 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo 

com banho privado ou ducha. 

- Meia pensão 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  01.04.17. Em caso aumento das tarifas, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento 

das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, 

o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, 

exceto no 1° dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem 

pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Palermo, 

Agrigento, Siracusa e Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Villa romana del Casale, Tropea e 

Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Reggio Calabria, Nápoles, 

Capri, Sorrento e Amalfi. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do ponto onde o viagem termina em Roma no 

hotel (não incluído) 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- Guia local em Piazza Armerina, Tropea 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS 

“VERDERELAX” (PRECIOS COMISSIONÁVEIS) 

€ 164,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer aeroporto Palermo-hotel Palermo (valido 

somente às SEG em conexão com o circuito Joias do Sul Palermo-

Roma –TRF do GRUPO) 

- transfer a partir do ponto onde o viagem termina 

em Roma no hotel (não incluído) (valido somente os DOM 

em conexão com o circuito Joias do Sul Palermo-Roma –TRF do 

GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas 

de Pompéia / Amalfi: Claustro / Reggio Calabria: 

Museu / Siracusa: Sítio arqueológico / Agrigento: Vale 

dos Templos / Palermo Capela Palatina / Monreale: 

claustro ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 

01.09.16. Em caso aumento das tarifas, será necessário 

acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.  

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE 

ENCONTRO LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. Saída 

com destino a Amalfi. Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos 

permitirá admirar do alto, o famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Jantar e 

pernoite no hotel.  

 

Dia 2 – TER: Sorrento-Capri - Sorrento 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Sorrento. Jantar e pernoite no hotel.  

 

Dia 3 – QUA: Sorrento- Pompeia – Salerno 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente 
sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79 d.C . Continua hacia Salerno, segunda maior cidade da Campania e passeio 
com um guia local, onde podemos ver lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, Teatro Verdi ou a Catedral de San 
Matteo. Jantar. Pernoite. 
 
Día 4 – QUI-: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partida para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo em Pertosa que são consideradas as mais 
importantes no sul da Itália: em primeiro lugar vamos fazer um passeio em barco e, depois, uma caminhada onde podemos ver todas 
as formações de estalactites e estalagmites. Saída com destino Paestum para visitar o sítio arqueológico que incluem os templos 
dóricos do século V aC. Possibilidade de também visitar o Museu, onde fican importantes vestígios da antiga cidade grega de 
Poseidonia. Partida para Salerno. Jantar. Pernoite. 
 
Día 5 - SEX : Salerno - Napoles 
Café da manhã no hotel. Partida para Nápoles. Após a chegada nós desfrutar de uma vista panorâmica da que foi a capital do Reino 
das Duas Sicílias, começando com a colina do Vomero, passando pelo Passeio Maritimo, nós visitar o centro histórico da cidade, com 
monumentos como o Teatro San Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Praça do Plebiscito, etc. Visita também a pé com guia 
local do centro histórico da cidade, onde iremos visitar a Capela de San Severo famosa por sua obra-prima do Velada Cristo. Hoje 
vamos saudar o Sul da Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles. A Pizza, famosa no mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Retorno ao hotel. Pernoite. 
 
Día 6 - SAB : Nàpoles – Palermo  
Café da manhã no hotel. Dia livre à disposição em Nápoles para visitar a cidade por conta própria (note que os quartos estão 
disponíveis até às 10:00 da manhã). Na hora indicada, traslado ao porto de Nápoles. Embarque em ferry regular para Palermo. Noite 
a bordo.  
 
Día 7 - DOM: Palermo- Monreale- (Catacumbas/Mondello/Monte Pellegrino)-Palermo 
Chegada no porto de Palermo (as 06:30 horas aprox) e transfer no hotel.  Pela manha, salida ate Monreale e visita da Catedral e seu 
Claustro. Posteriormente, se regresará a cidade de Palermo para visitar seus principais monumentos tais como Capilla Palatina, 
Catedral de Palermo. Almoco em restaurante local da cidade de Palermo. Tarde livre o possibilidade de participar de uma excursiao 
opcional as Catacumbas dos Benedictinos, a praia de Mondello e ao Santuario de Santa Rosalia situado nol Monte Pellegrino. 
Acomodacao em Palermo. 
 
Día 8 – SEG: Palermo – Cefalù – Messina – Area de Taormina 
Café fa manha no hotel. Salida em direcao a Cefalú. Cefalu é um sugestivo povoado a beira mar, que traz aos seus visitantes uma 
maravilhosa mostra artística de luzes e cores. Não se esqueça de visitar a estupenda Catedral Normanna, cuja construção remonta 
ao ano 1.131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear por suas ruas estreitas, cheias de joalherias e lojas elegantes que 
conservam sua fascinação medieval. Almoco em restaurante local. Continuacao ate Messina para realizar um tour panoramico da 
cidade, que inclui as vistas sobre o Estreito de Messina, que separa Sicilia do continente. Seguiremos ate a zona de Taormina.  para 
passear entre as estreitas ruas com joalerias e elegantes lojas. Acomodacao.  
 
Día 9 – TER: area de Taormina– Etna com almoco em casa rural– area de Taormina 
Café fa manha no hotel. , 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 restaurante local. 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. Acomodacao nol Hotel. 
 
Día 10 – QUA: area de Taormina - Siracusa com almoco em restaurante local - Ragusa 
Café fa manha no hotel. Saida iate Siracusa: a maior cidade da antiguidade, fundada em 734-733 a.c. e chamada Syraka. A qual se 
extende ao longo do mar, junto da ilha de Ortigia, que está unida a terra firme por uma ponte e oferece ao visitante os restos de seu 
glorioso passado:Templo di Minerva, transformado em Catedral Crista, legendaria Fontana di Arethusa, Templo di Apollo, Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano situado prox as Latomie, Orecchio di Dionisio. Almoco em restaurante local. Continuacao ate Ragusa, 
visita panoramica da parte antiga da cidade de Ragusa Ibla.Acomodacao. 

TOUR ENCANTOS DO SUL & SICILIA  
(COD. RM-ECSE)  

COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA 

VERÃO  2018 / 13 DIAS-12 NOITES 
SEGUNDA-SABADO / ROMA-PALERMO  TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA 

BAIXA TEMPORADA 

€ 1.762,00 por pessoa em quarto duplo 

€    416,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA: 

JULHO..................09 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA MEIA 

TEMPORADA 

€ 1.802,00 por pessoa em quarto duplo 

€    416,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS MEIA TEMPORADA: 

MARÇO................26 

ABRIL..................09...23 

MAIO...................07...21 

JUNHO................04...25 

SETEMBRO........03...17...24 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA ALTA 

TEMPORADA 

€ 1.862,00 por pessoa em quarto duplo 

€    496,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 

OUTUBRO...........08...22 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo com 

banho privado ou ducha. 

- 4 jantares no hotel (excluindo bebidas) 

- 1 jantar de despedida em um restaurante local, segundo o programa 

indicado (sem bebidas) 

- 6 almoços em restaurantes locais, de acordo com o programa indicado 

(sem bebidas) 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o 

viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto no 

6° dia e no ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode 

ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Pompeia (max 

02 horas), Nàpoles (max 04 horas), Paestum (max 02 horas), Grutas de 

Pertosa (max 02 horas), Palermo (max 04 horas), Agrigento (max 02 

horas) e Siracusa (max 04 horas). 

- ferry publico a Capri  

   Atenção: Em caso de cancelamento da viagem a Capri por razões 

meteorológicas, não será efectuado reembolso 

- passagem marítimo em ferry regular de Nápoles a Palermo em cabine 

interna (saida de Nápoles às 20h00 chegada a Palermo 07.00 horas aprox. 

(A confirmar). Atenção: Uma  

  vez emitido o bilhete de ferry, nenhum reembolso será feito no caso de 

cancelamento ou alterações. 

  Atenção: na chegada ao hotel em Palermo, os quartos podem não estar 

disponíveis. Os hóspedes podem deixar as malas no deposito do hotel. 

- IVA  

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Día 11 – QUI: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte 

Café fa manha no hotel. Pela manha, saida ate Piazza Armerina: visita da espléndida Villa Romana del Casale, luxusa morada, que 
se encontra no coracao da Sicilia, importante exemplo do periodo romano e onde se podem admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da epoca. Continuacao ate Agrigento. Almoco em restaurante local. A tarde, visita do famoso Valle 
de los Templos. Continuacao ate Selinunte. Acomodacao. 

Día 12 – SEX:  Selinunte - Trapani salinas - Erice – Segesta – Palermo 

Café fa manha no hote e vista panorámica das salinas de Trapani. Continuacao ate Erice para visita do povoado medieval. Almoco 
em restaurante local. Continuacao ate Segesta para visitar o Templo Dórico que se caracteriza, nao so por sua singular arquitetura, 
ms tambem pela maravilhosa paisagem natural que o rodeia. Saida em direcao a Palermo. Acomodacao no hotel. 

Día 13 – SAB: Palermo 

Café fa manha no hotel. Fim de nossos servicos. 

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 SRL 

 

AVISO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

Sorrento                  : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** 

Salerno                    : Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** 

Nàpoles                   : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** 

Palermo                   : Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Cristal ****  

Zona De Taormina  : Hotel Caparena**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 

CATANIA EM VEZ DE TAORMINA  

Ragusa                    : Hotel Mediterraneo **** 

Selinunte                 : Hotel Admeto**** / Hotel Althea **** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

   

 

 

TOUR ENCANTOS DO SUL & SICILIA  
(COD. RM-ECSE)  

COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA 

VERÃO  2018 / 13 DIAS-12 NOITES 
SEGUNDA-SABADO / ROMA-PALERMO O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfer a partir do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde 

o viagem começa em Roma 

- Transfer de saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 220,00 por pessoa comissionavel 

Inclui: 

- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde 

o viagem começa em Roma (valido somente às SEG em conexão 

com o circuito Encantos do Sul & Sicilia –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas de 

Pompéia / Amalfi: Claustro / Pertosa: Grutas / Paestum: area 

arqueologica / Napoles: San Severo PALERMO: Capilla 

Palatina /MONREALE: Claustro / SEGESTA: Templo dorico / 

AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa 

romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueologica  

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel palermo – aeroporto  (valido somente os SAB 

em conexão com o circuito Encantos do Sul & Sicilia –TRF do GRUPO) 

 

 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 - SAB: Roma 

Chegada ao aeroporto de Roma. Traslado por meios próprios ao hotel (não inclui transfer). Pernoite 

Dia 2 - DOM: Roma 

Café da manhã no hotel. Na manhã, tempo livre para visitar a cidade de Roma por meios próprios. Possibilidade de assistir 
opcionalmente na Bênção Papal. Almoço livre. Na tarde vamos fazer um passeio turístico em que nosso guia local irá introduzir-nos 
para a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos perto da Avenida do Fórum, Piazza Venezia, o Coliseu, o 
Circus Maximus. Também vamos dar um passeio a pé da Roma barroca em que vamos ver as fontes mais emblemáticas e as praças 
da cidade, incluindo Piazza del Pantheon e Piazza Navona, Fontana di Trevi, etc. Pernoite 

Dia 3 - SEG: Roma - Amalfi - Sorrento 

Café da manhã no hotel. Transfer para o ponto de partida do tour e reunião com os outros participantes. Saída com destino a Amalfi. 

Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos permitirá admirar do alto, o 

famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 4 – TER: Sorrento-Capri - Sorrento 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Sorrento. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 5 – QUA: Sorrento- Pompeia – Salerno 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente 
sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79 d.C . Continua hacia Salerno, segunda maior cidade da Campania e passeio 
com um guia local, onde podemos ver lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, Teatro Verdi ou a Catedral de San 
Matteo. Jantar. Pernoite. 

Día 6 – QUI-: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno 

Café da manhã no hotel. Partida para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo em Pertosa que são consideradas as mais 
importantes no sul da Itália: em primeiro lugar vamos fazer um passeio em barco e, depois, uma caminhada onde podemos ver todas 
as formações de estalactites e estalagmites. Saída com destino Paestum para visitar o sítio arqueológico que incluem os templos 
dóricos do século V aC. Possibilidade de também visitar o Museu, onde fican importantes vestígios da antiga cidade grega de 
Poseidonia. Partida para Salerno. Jantar. Pernoite. 

Dia 7 - SEX : Salerno - Napoles 

Café da manhã no hotel. Partida para Nápoles. Após a chegada nós desfrutar de uma vista panorâmica da que foi a capital do Reino 
das Duas Sicílias, começando com a colina do Vomero, passando pelo Passeio Maritimo, nós visitar o centro histórico da cidade, com 
monumentos como o Teatro San Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Praça do Plebiscito, etc. Visita também a pé com guia 
local do centro histórico da cidade, onde iremos visitar a Capela de San Severo famosa por sua obra-prima do Velada Cristo. Hoje 
vamos saudar o Sul da Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles. A Pizza, famosa no mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Retorno ao hotel. Pernoite. 

Día 8 - SAB : Nàpoles – Palermo  

Café da manhã no hotel. Dia livre à disposição em Nápoles para visitar a cidade por conta própria (note que os quartos estão 
disponíveis até às 10:00 da manhã). Na hora indicada, traslado ao porto de Nápoles. Embarque em ferry regular para Palermo. Noite 
a bordo.  

Día 9 - DOM: Palermo- Monreale- (Catacumbas/Mondello/Monte Pellegrino)-Palermo 

Chegada no porto de Palermo (as 06:30 horas aprox) e transfer no hotel.  Pela manha, salida ate Monreale e visita da Catedral e seu 
Claustro. Posteriormente, se regresará a cidade de Palermo para visitar seus principais monumentos tais como Capilla Palatina, 
Catedral de Palermo. Almoco em restaurante local da cidade de Palermo. Tarde livre o possibilidade de participar de uma excursiao 
opcional as Catacumbas dos Benedictinos, a praia de Mondello e ao Santuario de Santa Rosalia situado nol Monte Pellegrino. 
Acomodacao em Palermo. 

Día 10 – SEG: Palermo – Cefalù – Messina – Area de Taormina 

Café fa manha no hotel. Salida em direcao a Cefalú. Cefalu é um sugestivo povoado a beira mar, que traz aos seus visitantes uma 
maravilhosa mostra artística de luzes e cores. Não se esqueça de visitar a estupenda Catedral Normanna, cuja construção remonta 
ao ano 1.131 e o "Lavatoio Medievale". Tempo livre para passear por suas ruas estreitas, cheias de joalherias e lojas elegantes que 
conservam sua fascinação medieval. Almoco em restaurante local. Continuacao ate Messina para realizar um tour panoramico da 
cidade, que inclui as vistas sobre o Estreito de Messina, que separa Sicilia do continente. Seguiremos ate a zona de Taormina.  para 
passear entre as estreitas ruas com joalerias e elegantes lojas. Acomodacao.  

TOUR ROMA, ENCANTOS DO SUL & 

SICILIA  ROMA, COSTA AMALFITANA, NAPOLES 

& SICILIA-VERÃO  2018/ 15 DIAS-14 NOITES 
SABADO-SABADO / ROMA-PALERMO 

(COD. RM-ECSF)  
 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA 

BAIXA TEMPORADA 

€ 1.952,00 por pessoa em quarto duplo 

€    486,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA: 

JULHO..................07 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA MEIA 

TEMPORADA 

€ 2.037,00 por pessoa em quarto duplo 

€    486,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS MEIA TEMPORADA: 

MARÇO................24 

ABRIL..................07...21 

MAIO...................05...19 

JUNHO................02 

SETEMBRO........01...15...22 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA ALTA 

TEMPORADA 

€ 2.167,00 por pessoa em quarto duplo 

€    586,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

 

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 

OUTUBRO...........06 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo com 

banho privado ou ducha. 

- 4 jantares no hotel (excluindo bebidas) 

- 1 jantar de despedida em um restaurante local, segundo o programa 

indicado (sem bebidas) 

- 6 almoços em restaurantes locais, de acordo com o programa indicado 

(sem bebidas) 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o 

viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto no 

1° dia, no 8° dia e no ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o 

viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Roma(max 04 

horas), Pompeia (max 02 horas), Nàpoles (max 04 horas), Paestum (max 

02 horas), Grutas de Pertosa (max 02 horas), Palermo (max 04 horas), 

Agrigento (max 02 horas) e Siracusa (max 04 horas). 

- ferry publico a Capri  

   Atenção: Em caso de cancelamento da viagem a Capri por razões 

meteorológicas, não será efectuado reembolso 

- passagem marítimo em ferry regular de Nápoles a Palermo em cabine 

interna (saida de Nápoles às 20h00 chegada a Palermo 07.00 horas aprox. 

(A confirmar). Atenção: Uma  

  vez emitido o bilhete de ferry, nenhum reembolso será feito no caso de 

cancelamento ou alterações. 

  Atenção: na chegada ao hotel em Palermo, os quartos podem não estar 

disponíveis. Os hóspedes podem deixar as malas no deposito do hotel. 

- IVA  

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia  Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311 info@verdesicilia.it – www.verdesicilia.it  

 

Día 11 – TER: area de Taormina– Etna com almoco em casa rural– area de Taormina 

Café fa manha no hotel. , 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 restaurante local. 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. Acomodacao nol Hotel. 

Día 12 – QUA: area de Taormina - Siracusa com almoco em restaurante local - Ragusa 

Café fa manha no hotel. Saida iate Siracusa: a maior cidade da antiguidade, fundada em 734-733 a.c. e chamada Syraka. A qual se 
extende ao longo do mar, junto da ilha de Ortigia, que está unida a terra firme por uma ponte e oferece ao visitante os restos de seu 
glorioso passado:Templo di Minerva, transformado em Catedral Crista, legendaria Fontana di Arethusa, Templo di Apollo, Teatro 
Greco e o Anfiteatro Romano situado prox as Latomie, Orecchio di Dionisio. Almoco em restaurante local. Continuacao ate Ragusa, 
visita panoramica da parte antiga da cidade de Ragusa Ibla.Acomodacao. 

Día 13 – QUI: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte 

Café fa manha no hotel. Pela manha, saida ate Piazza Armerina: visita da espléndida Villa Romana del Casale, luxusa morada, que 
se encontra no coracao da Sicilia, importante exemplo do periodo romano e onde se podem admirar os preciosos mosaicos que 
representam os usos e costumes da epoca. Continuacao ate Agrigento. Almoco em restaurante local. A tarde, visita do famoso Valle 
de los Templos. Continuacao ate Selinunte. Acomodacao. 

Día 14 – SEX:  Selinunte - Trapani salinas - Erice – Segesta – Palermo 

Café fa manha no hote e vista panorámica das salinas de Trapani. Continuacao ate Erice para visita do povoado medieval. Almoco 
em restaurante local. Continuacao ate Segesta para visitar o Templo Dórico que se caracteriza, nao so por sua singular arquitetura, 
ms tambem pela maravilhosa paisagem natural que o rodeia. Saida em direcao a Palermo. Acomodacao no hotel. 

Día 15 – SAB: Palermo 

Café fa manha no hotel. Fim de nossos servicos. 

 

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 SRL 

 

AVISO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 
 

HOTELES OR SIMILARES 

Roma               : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Diana Roof Garden **** 

Sorrento                  : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** 

Salerno                    : Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** 

Nàpoles                   : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** 

Palermo                   : Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Cristal ****  

Zona De Taormina  : Hotel Caparena**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE 

CATANIA EM VEZ DE TAORMINA  

Ragusa                    : Hotel Mediterraneo **** 

Selinunte                 : Hotel Admeto**** / Hotel Althea **** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

 

TOUR ROMA, ENCANTOS DO SUL & 

SICILIA  ROMA, COSTA AMALFITANA, NAPOLES 

& SICILIA-VERÃO  2018/ 15 DIAS-14 NOITES 
SABADO-SABADO / ROMA-PALERMO 

(COD. RM-ECSF)  
 

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 244,00 por pessoa comissionavel 

 

Inclui: 

- transfer aeroporto Roma - hotel Roma (valido somente os 

SAB em conexão com o circuito Roma, Encantos do Sul & Sicilia –TRF do 

GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas de 

Pompéia / Amalfi: Claustro / Pertosa: Grutas / Paestum: area 

arqueologica / Napoles: San Severo PALERMO: Capilla 

Palatina /MONREALE: Claustro / SEGESTA: Templo dorico / 

AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa 

romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueologica  

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel palermo – aeroporto  (valido somente os SAB 

em conexão com o circuito Encantos do Sul & Sicilia –TRF do GRUPO) 
 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento - Nàpoles   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE ENCONTRO 

LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. Saída com destino a Amalfi. Visita da 

cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos permitirá admirar do alto, o famoso povoado de 

Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Continuação para Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 2 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos imperadores 

romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos de onde se tem uma excelente 

vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 3 – QUA: Nàpoles - Pompeia – area de Tropea 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi completamente coberta pelas 

cinzas  do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. 

Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 4 - QUI; Tropea - Pizzo – Tropea (60 km) 
Café da manhã no hotel. Saída para Pizzo. Visita guiada ao castelo onde morreu Joaquim Murat. Visita à Igreja de Piedigrotta localizado sobre o mar. 
Tempo livre para almoço. À tarde, retorno para Tropea, antiga "Trópis" cidade romana. Visita da Catedral românica (século XII), que preserva a imagem 
sagrada da Virgem da Romênia, ícone bizantino do século XII e tem uma devoção imensa do povo de Tropea. Visita guiada ao centro histórico, com 
balcões e ruas típicas. Visita à Igreja de Santa Maria dell'Isola e área balnearia da cidade. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 5 - SEX; Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria (180 km) 
Café da manhã no hotel. Saìda atè Capo Vaticano para a visita panoramica da costa. Então, siga para a aldeia de Scilla através da encantadora e 
pitoresca "Costa Viola". Visita do Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo Ruffo e da Igreja de San Rocco. Tempo livre para almoço (não 
incluído) em um restaurante localizado no Monte Elias (590 metros) Na tarde saída para Reggio Calabria. Jantar e alojamento no hotel. 
Dia 6 – SAB: Reggio Calabria  
Café da manhã no hotel. A cidade, antiga capital da região visitada, juntamente com o Museu Nacional da Magna Grécia, onde se poderá admirar o 
famoso "Bronzes de Riace." Depois de desfrutar da deslumbrante paisagem definida por Gabriele D'Annunzio como "o km mais belo da Italia", visitar os 
banhos romanos, as fortificações gregas e a Catedral. Chegada. Jantar e pernoite. 
Dia 7 - DOM; Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido (210 km) 
Café da manhã no hotel. Gerace, partida para city tour das "Cem Igrejas". Visita à vila medieval de nos admirar algumas das igrejas mais antigas, bem 
como a famosa Catedral de estilo românico, a maior no sul da Itália. Almoço libre. Continuacao ate Stilo, a casa de Tommaso Campanella famoso 
filósofo. Visita à "Cattolica" monumento de arte bizantina tardia, único em toda a Europa Ocidental. Continuando até a área de Catanzaro. Jantar e 
pernoite no hotel 
Dia 8 - SEG: Catanzaro Lido – Le Castelle (Isola di Capo Rizzuto) – Crotone - Cosenza (200 km) 
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade de Le Castelle onde visitaremo o famoso castelo Aragones, que foi palco de muitos filmes, graças à sua 
posição sobre o mar e seu charme. Continuação até Crotona, uma das cidades mais importantes da antiga Magna Grécia, foi fundada pelo aqueus 
liderada por Miscelos cidadão da cidade aquea de Ripas, seguindo as instruções do oráculo de Delfos. Tempo livre para almoço. City tour e continuação 
através das montanhas da Sila para Cosenza. Podemos admirar as paisagens de natureza intocada. Chegada em Cosenza. Jantar e pernoite. 
Dia 9 - TER: Cosenza – Paola -  Cosenza (80 km) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade de Cosenza. Na Fonte de treze canais, é possível beber a água do aqueduto Zumpo nas 
montanhas de Sila. Ao lado do curso Telesio, está a Casa da Cultura e o Duomo de 1100, enquanto que em uma das sete colinas da figura fortaleza 
Castello Svevo, impressionante brasão antigo que foi do rei da Sicília e do Imperador do Sacro Império Romano germânico, Frederico II, chamado de 
"Estupor Mundi" imperador-magnata profundamente no amor com a cidade. Partida para Paola. Tempo livre para almoço no caminho. A tarde, visita da 
cidade de Paola, conhecido por sua posição estratégica no Mar Tirreno e por ser a cidade de São Francisco de Paula. A principal atração é o Santuário 
de São Francisco de Paula, localizado na parte alta da cidade, rodeado por um vale do rio e rica em vegetação. É um destino de peregrinação em todo o 
sul da Itália, especialmente na região. Retorno para Cosenza. Jantar e pernoite no hotel..  
Dia 10 - QUA: Cosenza - Lamezia Terme (70 km) 
Café da manhã no hotel. 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. 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 
Nàpoles                      : Hotel Naples ****  

Tropea area               : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO VALENTIA: Hotel 

501**** 

Reggio Calabria        : Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  

                                      EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 3 ESTRELAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s 

Catanzaro                  : Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 

Cosenza                     : Ariha Hotel****/Hotel Italiana**** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

SAIDAS: 

MARÇO..................26 

ABRIL....................09...23 

MAIO......................07...21 

JUNHO...................04...25 

JULHO...................09 

SETEMBRO...........03...17 

OUTUBRO.............08...22 

MARAVILHAS DA CAMPANIA(NAPOLES)& 
CALABRIA (COD. RM-EMRA)  

VERÃO  2018 / 10 DIAS-9 NOITES 

SEGUNDA-QUARTA / ROMA-COSENZA  
 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.755,00 por pessoa em quarto duplo 

€    305,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.743,00 terceira cama adulto 
 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando double room com 

banho privado ou ducha. 

- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro 

dia até o café da manhã do ultimo dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  

- Transporte em auto ou ônibus ou autocarro deluxe. ATENÇÃO: inferior a 

7 participantes, o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto 

ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser feito 

com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol para as visitas de Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Tropea e Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em toda Calabria, Nápoles, Capri, 

Sorrento e Amalfi. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- Entrada no Castelo Ruffo de Scilla 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel (não incluído) no ponto onde a viagem começa 

em Roma  

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

 
 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 185,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde 

o viagem começa em Roma (valido somente às SEG em conexão 

com o circuito Maravilhas da Campania & Calabria  –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Pompeia: 

ruinas / Amalfi: claustro / GERACE Catedral / GERACE Bus a 

la Catedral /PIZZO Igreja de Piedigrotta / PIZZO Castillo / 

REGGIO CALABRIA Museu / LE CASTELLA  entrada a la 

Fortaleza / Stilo: Cattolica 

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Cosenza-aeroporto Lamezia Terme (valido 

somente às QUA em conexão com o circuito Maravilhas da Campania & 

Calabria –TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX 
(IMPOSTO MUNICIPAL)  
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Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento - Nàpoles   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE 

ENCONTRO LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. Saída 

com destino a Amalfi. Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos 

permitirá admirar do alto, o famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Continuação 

para Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 2 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 3 – QUA: Nàpoles – Matera – Bari 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Matera, conhecida internacionalmente por seus “Sassi”. Os sassi, eram 
assentamentos criados na pré-história pelos trogloditas e indica serem vestígios dos primeiros povos na Itália. São casas escavadas 
na rochas que são características das regiões da Basilicata e Puglia. Muitas destas casas, são realmente somente cavernas e as 
ruas, em alguns pontos, passam pelos tetos destas. Uma das peculiaridades desta cidade antiga é a sua similaridade com as cidades 
que cercavam antigamente a cidade de Jerusalém. A cidade já foi utilizada como cenário para vários filmes, entre eles a ‘Paixão de 
Cristo de Gibson’. Matera também é Patrimônio Histórico da UNESCO. Tempo livre para um lanche e saída com destino a Bari. 
Jantar e pernoite no hotel. 
Dia 4 - QUI: Bari – Trani – Castel del Monte – San Giovanni Rotondo – Bari 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Trani, para visita da Catedral sobre o mar. Continuação até Castel del Monte para 
visita da fortaleza, sem duvida uma das construcoes mais populares do imperador Federico II. Tempo livre para almoço. Continuação 
até San Giovanni Rotondo, para visitarmos os locais onde Padre Pio desenvolveu seus trabalhos. Retorno a Bari. Jantar e pernoite 
no hotel. 
Dia 5 - SEX: Bari – Castellana – Alberobello –Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída até as grutas de Castellana, descobertas em 1938. Sua entrada é representada por um enorme 
túnel vertical de 60 metros de largura. Continuação até Alberobello, a cidade dos Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco, com suas 
casas típicas com tetos em formato de cones, utilizadas como armazéns de utensílio de trabalho ou como moradias. Visita e tempo 
livre para o almoço. Continuação até Lecce. Jantar e pernoite no hotel.   
Dia 6 - SAB: Lecce – Gallipoli – Lecce 
Após café da manhã no hotel, saída para visita da cidade que é chamada de “Firenze do Sul” e conhecida por sua arte e arquitetura 
barrocas, reveladas entre o final dos séculos XVI  e a primeira metade do século XVII.  Podemos admirar a rica e charmosa 
decoração da Igreja de São S. Oronzo, Basílica da Santa Cruz e Palácio Celestini. Na esquina de S. Oronzo, podemos admirar o 
Anfiteatro Romano do Século II d.C. e Coluna de S.Oronzo, com 29 metros de altura com uma estátua do santo na parte superior. 
Tempo livre para almoço. À tarde, saída para Gallipoli, maravilhosa cidade cercada de muralhas sobre o mar. Retorno a Lecce. 
Jantar e pernoite no hotel.  
Dia 7 - DOM: Lecce – Ostuni - Bari 
Café da manhã no hotel. Saída para Ostuni, uma joia da arquitetura, conhecida como “a cidade branca”, por suas muralhas e sua 
arquitetura típica. À tarde, continuação para Bari. Chegada e tempo livre, acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
Dia 8 – SEG: Bari 
Após café da manhã no hotel, fim do tour e 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. 

 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 

Napoles                     : Hotel Naples ****  

Bari                            : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

Lecce                         : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

SAIDAS: 

MARÇO................26 

ABRIL..................09...23 

MAIO....................07...21 

JUNHO................04...25 

JULHO................09 

SETEMBRO........03...17 

OUTUBRO..........08...22 

MARAVILHAS DA CAMPANIA(NAPOLES)& 

PUGLIA (COD. RM-EMRB)  

VERÃO 2018 / 8 DIAS-7 NOITES 

SEGUNDA-SEGUNDA / ROMA-BARI 

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 

 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.690,00 por pessoa em quarto duplo  

€    420,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.648,00 terceira cama adulto 

 

 

O PREÇO INCLUI: 

- Acomodação em hotéis 4 estrelas, acomodação double room 

com banheiro privativo. 

- Meia pensão desde o jantar do primeiro dia até o café da 

manhã do último dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das 

city tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao 

preço final.  

- Transporte em auto ou ônibus ou autocarro deluxe. 

ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser feito 

com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, 

exceto ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o 

viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Visitas panoramicas (sem guia local) em Sorrento, Amalfi, Bari, 

Ostuni, Alberobello, Grutas de Castellana, Trani, Castel del 

Monte, S Giovanni Rotondo 

- Guia local em idioma espanhol nas visitas de Lecce e Matera 

- Visitas livres (tempo livre) em Bari e Castel del Monte 

- Entrada nas Grutas de Castellana 

- Ferry regular publico a Capri 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfer a partir do hotel (não incluído) no ponto onde a 

viagem começa em Roma  

- Transfer de saida 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul em Capri 

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 140,00 por pessoa comisionavel 

 

Inclui: 

- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto 

onde o viagem começa em Roma (valido somente às SEG em 

conexão com o circuito Maravilhas da Campania & Puglia  –TRF do 

GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Pompeia: 

ruinas / Amalfi: claustro / Andria: Castel del Monte / Trani: 

Campanile / Matera: 2 Igrejas  

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Bari-aeroporto Bari (valido somente às SEG em 

conexão com o circuito Campania & Puglia  –TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE 

ENCONTRO LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. Saída 

com destino a Amalfi. Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos 

permitirá admirar do alto, o famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Jantar e 

pernoite no hotel.  

 

Dia 2 – TER: Sorrento-Capri - Sorrento 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Sorrento. Jantar e pernoite no hotel.  

 

Dia 3 – QUA: Sorrento- Pompeia – Salerno 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente 
sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79 d.C . Continua hacia Salerno, segunda maior cidade da Campania e passeio 
com um guia local, onde podemos ver lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, Teatro Verdi ou a Catedral de San 
Matteo. Jantar. Pernoite. 
 
Día 4 – QUI-: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partida para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo em Pertosa que são consideradas as mais 
importantes no sul da Itália: em primeiro lugar vamos fazer um passeio em barco e, depois, uma caminhada onde podemos ver todas 
as formações de estalactites e estalagmites. Saída com destino Paestum para visitar o sítio arqueológico que incluem os templos 
dóricos do século V aC. Possibilidade de também visitar o Museu, onde fican importantes vestígios da antiga cidade grega de 
Poseidonia. Partida para Salerno. Jantar. Pernoite. 
 
Día 5 - SEX : Salerno - Napoles 
Café da manhã no hotel. Partida para Nápoles. Após a chegada nós desfrutar de uma vista panorâmica da que foi a capital do Reino 
das Duas Sicílias, começando com a colina do Vomero, passando pelo Passeio Maritimo, nós visitar o centro histórico da cidade, com 
monumentos como o Teatro San Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Praça do Plebiscito, etc. Visita também a pé com guia 
local do centro histórico da cidade, onde iremos visitar a Capela de San Severo famosa por sua obra-prima do Velada Cristo. Hoje 
vamos saudar o Sul da Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles. A Pizza, famosa no mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Retorno ao hotel. Pernoite. 
 
Día 6 - SAB : Nàpoles (ou Roma em trem de alta velocidade) 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. Possibilidade de reservar um trem de alta velocidade italiana a Roma (ver 

Pacote Verderelax 2) 

 
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 SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 

Sorrento             : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** 

Salerno               : Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** 

Nàpoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

AVISO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS 

CONDIÇÕES DO MAR 

 

 

SAIDAS: 

MARÇO................26 

ABRIL..................09...23 

MAIO...................07...21 

JUNHO................04...25 

JULHO.................09 

SETEMBRO.........03...17...24 

OUTUBRO...........08...22 

TOUR ENCANTOS DO SUL  
COSTA AMALFITANA & NAPOLES 

(COD. RM-ERMA)  

VERÃO  2018 / 6 DIAS-5 NOITES 
SEGUNDA-SABADO / ROMA-NAPOLES 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA BAIXA TEMPORADA 

€ 890,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 200,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA: 

JULHO..................09 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA MEIA TEMPORADA 

€ 930,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 200,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS MEIA TEMPORADA: 

MARÇO................26 

ABRIL..................09...23 

MAIO...................07...21 

JUNHO................04...25 

SETEMBRO........03...17...24 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA ALTA TEMPORADA 

€ 990,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 280,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 

OUTUBRO...........08...22 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo com banho privado ou 

ducha. 

- 4 jantares no hotel (excluindo bebidas) 

- 1 jantar de despedida em um restaurante local, segundo o programa indicado (sem 

bebidas) 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city tax, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser 

feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto no ultimo dia. 

ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Pompeia, Nàpoles, Paestum  

e Grutas de Pertosa  

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde o viagem começa em 

Roma 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX 1” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 110,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 
- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde o viagem 

começa em Roma (valido somente às SEG em conexão com o circuito 

Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas de Pompéia / 

Amalfi: Claustro / Pertosa: Grutas / Paestum: area arqueologica / Napoles: 

San Severo ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. Em 

caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao 

preço final automaticamente.  
 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX 2” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 132,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 
- transfer do hotel em Napoles para a estação de trem de Nápoles 

(valido somente os SAB em conexão com o circuito Encantos do Sul –TRF 

do GRUPO) 

- bilhete de trem ALTAVELOCIDADE ITALIANA de Nápoles para Roma 

em 2ª classe 

- transfer da estação de trem em Roma – aeroporto Roma o hotel de 

Roma (hotel não incluído)  (valido somente os SAB em conexão com o 

circuito Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 - SAB: Roma 
Chegada ao aeroporto de Roma. Traslado por meios próprios ao hotel (não inclui transfer). Pernoite 
Dia 2 - DOM: Roma 
Café da manhã no hotel. Na manhã, tempo livre para visitar a cidade de Roma por meios próprios. Possibilidade de assistir 
opcionalmente na Bênção Papal. Almoço livre. Na tarde vamos fazer um passeio turístico em que nosso guia local irá introduzir-nos 
para a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos perto da Avenida do Fórum, Piazza Venezia, o Coliseu, o 
Circus Maximus. Também vamos dar um passeio a pé da Roma barroca em que vamos ver as fontes mais emblemáticas e as praças 
da cidade, incluindo Piazza del Pantheon e Piazza Navona, Fontana di Trevi, etc. Pernoite 
Dia 3 - SEG: Roma - Amalfi - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Transfer para o ponto de partida do tour e reunião com os outros participantes. Saída com destino a Amalfi. 

Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos permitirá admirar do alto, o 

famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 4 – TER: Sorrento-Capri - Sorrento 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Sorrento. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 5 – QUA: Sorrento- Pompeia – Salerno 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente 
sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79 d.C . Continua hacia Salerno, segunda maior cidade da Campania e passeio 
com um guia local, onde podemos ver lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, Teatro Verdi ou a Catedral de San 
Matteo. Jantar. Pernoite. 
Día 6 – QUI-: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partida para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo em Pertosa que são consideradas as mais 
importantes no sul da Itália: em primeiro lugar vamos fazer um passeio em barco e, depois, uma caminhada onde podemos ver todas 
as formações de estalactites e estalagmites. Saída com destino Paestum para visitar o sítio arqueológico que incluem os templos 
dóricos do século V aC. Possibilidade de também visitar o Museu, onde fican importantes vestígios da antiga cidade grega de 
Poseidonia. Partida para Salerno. Jantar. Pernoite. 
Día 7 - SEX : Salerno - Napoles 
Café da manhã no hotel. Partida para Nápoles. Após a chegada nós desfrutar de uma vista panorâmica da que foi a capital do Reino 
das Duas Sicílias, começando com a colina do Vomero, passando pelo Passeio Maritimo, nós visitar o centro histórico da cidade, com 
monumentos como o Teatro San Carlos, o Palácio Real, o Castelo Novo, a Praça do Plebiscito, etc. Visita também a pé com guia 
local do centro histórico da cidade, onde iremos visitar a Capela de San Severo famosa por sua obra-prima do Velada Cristo. Hoje 
vamos saudar o Sul da Itália com um jantar de despedida em uma pizzaria no centro de Nápoles. A Pizza, famosa no mundo, nasceu 
na cidade de Nápoles. Retorno ao hotel. Pernoite. 
Día 8 - SAB : Nàpoles (ou Roma em trem de alta velocidade) 
Café da manhã no hotel. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. Possibilidade de reservar um trem de alta velocidade italiana a Roma (ver 

Pacote Verderelax 2) 

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 SRL 

 

AVISO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 
 

HOTEIS OU SIMILARES 

Roma          : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Diana Roof Garden **** 

Sorrento             : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** 

Salerno               : Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** 

Nàpoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** 

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

 

 

TOUR ENCANTOS DO SUL COM 

ROMA VERÃO 2018 (COD. RM-ERMB)  
ROMA, COSTA AMALFITANA & NAPOLES 

8 DIAS-7 NOITES  TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA BAIXA TEMPORADA 

€ 1.080,00 por pessoa em quarto duplo 

€    270,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS BAIXA TEMPORADA: 

JULHO..................09 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA MEIA TEMPORADA 

€ 1.165,00 por pessoa em quarto duplo 

€    270,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS MEIA TEMPORADA: 

MARÇO................26 

ABRIL..................09...23 

MAIO...................07...21 

JUNHO................04...25 

SETEMBRO........03...17...24 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA ALTA TEMPORADA 

€ 1.295,00 por pessoa em quarto duplo 

€    370,00 suplemento de quarto individual 

Nenhuma redução para quarto triplo 

SAIDAS ALTA TEMPORADA: 

OUTUBRO...........08...22 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo com banho privado ou 

ducha. 

- 4 jantares no hotel (excluindo bebidas) 

- 1 jantar de despedida em um restaurante local, segundo o programa indicado (sem 

bebidas) 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city tax, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser 

feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, exceto no 1° dia, no 2° 

dia e no ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem pode ser feito com 

um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Roma, Pompeia, Nàpoles, 

Paestum  e Grutas de Pertosa  

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel em Roma (não incluído) ao ponto onde o viagem começa em 

Roma 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX 1” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 110,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 
- transfer aeroporto Roma – hotel Roma (valido somente os SAB em conexão com o 

circuito Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas de Pompéia / Amalfi: Claustro / 

Pertosa: Grutas / Paestum: area arqueologica / Napoles: San Severo ATENÇÃO: O 

valor se refere ao preço valido em 01.04.17. Em caso aumento das tarifas, será 

necessário acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.  

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX 2” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 132,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 
- transfer do hotel em Napoles para a estação de trem de Nápoles (valido somente 

os SAB em conexão com o circuito Encantos do Sul –TRF do GRUPO) 

- bilhete de trem ALTAVELOCIDADE ITALIANA de Nápoles para Roma em 2ª 

classe 

- transfer da estação de trem em Roma – aeroporto Roma o hotel de Roma (hotel 

não incluído)  (valido somente os SAB em conexão com o circuito Encantos do Sul –

TRF do GRUPO) 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento - Nàpoles   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE 

ENCONTRO LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. Saída 

com destino a Amalfi. Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos 

permitirá admirar do alto, o famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Continuação 

para Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 2 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.   

Dia 3 – QUA: Nàpoles - Pompeia – area de Tropea 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi 

completamente coberta pelas cinzas  do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço 

durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 4 - QUI: area de Tropea - Reggio Calabria- Taormina- Siracusa 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Reggio Calabria: visita dos magníficos ‘Bronzi di Riace’ e embarque para a Sicília. 

Continuação até Taormina. Tempo livre para visita ao Teatro greco-romano. Tempo livre para o almoço e para desfrutar um pouco da 

cidade. Saída para Siracusa. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 5 - SEX: Siracusa– Piazza Armerina  - Agrigento 

Café da manhã no hotel e visitaa da zona arqueológica da cidade, incluindo o Teatro Grego, as Latomias, etc, assim como a visita de 

Ortigia, o centro histórico barroco da cidade. Saída para Piazza Armerina para visita livre a Vila romana del Casale, famosa por seus 

mais de 3500 metros quadrados de mosaicos perfeitamente preservados. Almoço livre. À tarde, continuação para Agrigento. Jantar e 

pernoite no hotel.  

Dia 6 - SAB: Agrigento - Monreale-Palermo 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, em Agrigento, “a mais bela cidade dos mortais" onde, hoje em dia, é possível admirar dez 

templos dóricos que se conservam quase que inteiros e formam um conjunto arqueológico de imenso valor, visitaremos “o Vale dos 

Templos”. Continuação para Monreale e visita da Catedral de Monreale e seu Claustro. Continuação até Palermo: Almoço LIVRE. À 

tarde, visita da cidade de Palermo, que inclui: a Capela Palatina e a Catedral de Palermo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 7 - DOM: Palermo 

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Palermo por meios próprios. 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. 
 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 

Nàpoles             : Hotel Naples ****  

Area de Tropea: Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO 

VALENTIA: Hotel 501**** 

Siracusa            : Hotel Des Etrangers*****  

Agrigento          :  Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo             : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel Plaza Opera **** / Cristal**** / Hotel Astoria ****  

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

ATENÇAO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO 

TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 

 

 

SAIDAS: 

MARÇO...............26 

ABRIL..................09...23 

MAIO...................07...21 

JUNHO................04...25 

JULHO.................09 

SETEMBRO.........03...17...24 

OUTUBRO...........08...22 

TOUR SUL DA ITALIA (COD. RM-ESRA)  
VERÃO  2018 / 7 DIAS-6 NOITES 

SEGUNDA-DOMINGO / ROMA-PALERMO 

 TODAS LAS TARIFAS SON COMISIONABLES EN EUROS 
 

PRECIOS COMISIONABLES POR PERSONA 

€ 959,00 por persona en habitaciòn doble  

€ 220,00 suplemento habitaciòn individual 

€ 944,00 tercera cama adulto 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo 

com banho privado ou ducha. 

- Meia pensão 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  01.04.17. Em caso aumento das tarifas, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento 

das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, 

o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, 

exceto no ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem 

pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Palermo, 

Agrigento, Siracusa e Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Villa romana del Casale, Tropea e 

Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Reggio Calabria, Nápoles, 

Capri, Sorrento e Amalfi. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  
 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel em Roma(não incluído) ao ponto onde o 

viagem começa em Roma  

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- Guia local em Piazza Armerina, Tropea 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” 
 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS 

“VERDERELAX” (PRECIOS COMISSIONÁVEIS) 

€ 164,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto 

onde o viagem começa em Roma (valido somente às SEG 

em conexão com o circuito Joias do Sul Roma-Palermo –TRF do 

GRUPO) 

- transfer hotel Palermo-aeroporto Palermo (valido 

somente os DOM em conexão com o circuito Joias do Sul Roma-

Palermo –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas 

de Pompéia / Amalfi: Claustro / Reggio Calabria: 

Museu / Siracusa: Sítio arqueológico / Agrigento: Vale 

dos Templos / Palermo Capela Palatina / Monreale: 

claustro ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 

01.09.16. Em caso aumento das tarifas, será necessário 

acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.  

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento   

Encontro com os outros participantes em um ponto de encontro determinado em Roma. POR FAVOR, CONFIRME O PONTO DE 

ENCONTRO LIGANDO PARA O NÚMERO DE TELEFONE +39 3497616922. O traslado ao ponto de saida é por conta do pax. Saída 

com destino a Amalfi. Visita da cidade. Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos 

permitirá admirar do alto, o famoso povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Jantar e 

pernoite no hotel.  

Dia 2 – TER: Sorrento-Capri - Sorrento 

Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso dos 

imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e  os múltiplos pontos 

de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Sorrento. Jantar e pernoite no hotel.  

Dia 3 – QUA: Sorrento- Pompeia – zona de Tropea 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi 

completamente coberta pelas cinzas  do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço 

durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 4 - QUI: Zona de Tropea - Reggio Calabria- Taormina- Siracusa 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Reggio Calabria: visita dos magníficos ‘Bronzi di Riace’ e embarque para a Sicília. 

Continuação até Taormina. Tempo livre para visita ao Teatro greco-romano. Tempo livre para o almoço e para desfrutar um pouco da 

cidade. Saída para Siracusa. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 5 - SEX: Siracusa– Piazza Armerina  - Agrigento 

Café da manhã no hotel e visitaa da zona arqueológica da cidade, incluindo o Teatro Grego, as Latomias, etc, assim como a visita de 

Ortigia, o centro histórico barroco da cidade. Saída para Piazza Armerina para visita livre a Vila romana del Casale, famosa por seus 

mais de 3500 metros quadrados de mosaicos perfeitamente preservados. Almoço livre. À tarde, continuação para Agrigento. Jantar e 

pernoite no hotel.  

Dia 6 - SAB: Agrigento - Monreale-Palermo 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, em Agrigento, “a mais bela cidade dos mortais" onde, hoje em dia, é possível admirar dez 

templos dóricos que se conservam quase que inteiros e formam um conjunto arqueológico de imenso valor, visitaremos “o Vale dos 

Templos”. Continuação para Monreale e visita da Catedral de Monreale e seu Claustro. Continuação até Palermo: Almoço LIVRE. À 

tarde, visita da cidade de Palermo, que inclui: a Capela Palatina e a Catedral de Palermo. Jantar e pernoite no hotel. 

Dia 7 - DOM: Palermo 

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Palermo por meios próprios. 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. 
 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 

 

HOTEIS OU SIMILARES 

Sorrento            : Grand Hotel Vesuvio ****  

Zona de Tropea: Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO 

VALENTIA: Hotel 501**** 

Siracusa            : Hotel Des Etrangers*****  

Agrigento          :  Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo             : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel Plaza Opera **** / Cristal**** / Hotel Astoria ****  

 

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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

ATENÇAO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO 

TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR 

 

 

SAIDAS: 

MARÇO...............26 

ABRIL..................09...23 

MAIO...................07...21 

JUNHO................04...25 

JULHO.................09 

SETEMBRO.........03...17...24 

OUTUBRO...........08...22 

JOIAS DO SUL VERÃO 2018 

7 DIAS-6 NOITES(COD. RM-ESRE) 
SEGUNDA-DOMINGO / ROMA-PALERMO 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.301,00 por pessoa em quarto duplo 

€    330,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.271,00 terceira cama adulto 

 

O PREÇO INCLUI: 
- Acomodação em hotéis de categoria 4*, ocupando quarto duplo 

com banho privado ou ducha. 

- Meia pensão 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  01.04.17. Em caso aumento das tarifas, será 

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento 

das city tax, será necessário acrescentar automaticamente 

suplemento ao preço final.  

- Transporte em ônibus deluxe. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, 

o viagem pode ser feito com um condutor / guia. 

- Assistencia em idioma Espanhol/Inglês durante toda a viagem, 

exceto no ultimo dia. ATENÇÃO: inferior a 7 participantes, o viagem 

pode ser feito com um condutor / guia. 

- Guia local em idioma Espanhol/Inglês para as visitas de Palermo, 

Agrigento, Siracusa e Pompeia. 

- Vistas livres (tempo livre) em Villa romana del Casale, Tropea e 

Taormina 

- Visitas panorámicas (sem guía local) em Reggio Calabria, Nápoles, 

Capri, Sorrento e Amalfi. 

- Ferry Público para Capri ida e volta 

- IVA  

 

O PREÇO NAO INCLUI: 
- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Transfer a partir do hotel em Roma(não incluído) ao ponto onde o 

viagem começa em Roma  

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Visita a Gruta Azul, em Capri 

- Guia local em Piazza Armerina, Tropea 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS 

“VERDERELAX” (PRECIOS COMISSIONÁVEIS) 

€ 164,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer do hotel em Roma (não incluído) ao ponto 

onde o viagem começa em Roma (valido somente às SEG 

em conexão com o circuito Joias do Sul Roma-Palermo –TRF do 

GRUPO) 

- transfer hotel Palermo-aeroporto Palermo (valido 

somente os DOM em conexão com o circuito Joias do Sul Roma-

Palermo –TRF do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Ruínas 

de Pompéia / Amalfi: Claustro / Reggio Calabria: 

Museu / Siracusa: Sítio arqueológico / Agrigento: Vale 

dos Templos / Palermo Capela Palatina / Monreale: 

claustro ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 

01.09.16. Em caso aumento das tarifas, será necessário 

acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.  

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS 
ROTEIROS INCLUEM AS 

CITY TAX (IMPOSTO 
MUNICIPAL)  
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Dia 1 - QUA; Lamezia Terme - Tropea (70 km) 
Chegada no aeroporto de Lamezia Terme. Traslado ao hotel em Tropea por conta própria. Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 
Dia 2 - QUI; Tropea - Pizzo – Tropea (60 km) 
Café da manhã no hotel. Saída para Pizzo. Visita guiada ao castelo onde morreu Joaquim Murat. Visita à Igreja de Piedigrotta 
localizado sobre o mar. Tempo livre para almoço. À tarde, retorno para Tropea, antiga "Trópis" cidade romana. Visita da Catedral 
românica (século XII), que preserva a imagem sagrada da Virgem da Romênia, ícone bizantino do século XII e tem uma devoção 
imensa do povo de Tropea. Visita guiada ao centro histórico, com balcões e ruas típicas. Visita à Igreja de Santa Maria dell'Isola e 
área balnearia da cidade. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 3 - SEX; Tropea – Palmi - Scilla – Reggio Calabria (180 km) 
Café da manhã no hotel. Saìda atè Palmi; visita da cidade. Então, siga para a aldeia de Scilla através da encantadora e pitoresca 
"Costa Viola". Visita do Chianalea, uma vila de pescadores. Visita do Castelo Ruffo e da Igreja de San Rocco. Tempo livre para 
almoço (não incluído) em um restaurante localizado no Monte Elias (590 metros) Na tarde saída para Reggio Calabria. Jantar e 
alojamento no hotel. 
Dia 4 – SAB: Reggio Calabria  
Café da manhã no hotel. A cidade, antiga capital da região visitada, juntamente com o Museu Nacional da Magna Grécia, onde se 
poderá admirar o famoso "Bronzes de Riace." Depois de desfrutar da deslumbrante paisagem definida por Gabriele D'Annunzio como 
"o km mais belo da Italia", visitar os banhos romanos, as fortificações gregas e a Catedral. Chegada. Jantar e pernoite. 
Dia 5 - DOM; Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido (210 km) 
Café da manhã no hotel. Gerace, partida para city tour das "Cem Igrejas". Visita à vila medieval de nos admirar algumas das igrejas 
mais antigas, bem como a famosa Catedral de estilo românico, a maior no sul da Itália. Almoço libre. Continuacao ate Stilo, a casa de 
Tommaso Campanella famoso filósofo. Visita à "Cattolica" monumento de arte bizantina tardia, único em toda a Europa Ocidental. 
Continuando até a área de Catanzaro. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 6 - SEG: Catanzaro Lido – Le Castelle (Isola di Capo Rizzuto) – Crotone - Cosenza (200 km) 
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade de Le Castelle onde visitaremo o famoso castelo Aragones, que foi palco de muitos 
filmes, graças à sua posição sobre o mar e seu charme. Continuação até Crotona, uma das cidades mais importantes da antiga 
Magna Grécia, foi fundada pelo aqueus liderada por Miscelos cidadão da cidade aquea de Ripas, seguindo as instruções do oráculo 
de Delfos. Tempo livre para almoço. City tour e continuação através das montanhas da Sila para Cosenza. Podemos admirar as 
paisagens de natureza intocada. Chegada em Cosenza. Jantar e pernoite. 
Dia 7 - TER: Cosenza – Paola -  Cosenza (80 km) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade de Cosenza. Na Fonte de treze canais, é possível beber a água do aqueduto 
Zumpo nas montanhas de Sila. Ao lado do curso Telesio, está a Casa da Cultura e o Duomo de 1100, enquanto que em uma das 
sete colinas da figura fortaleza Castello Svevo, impressionante brasão antigo que foi do rei da Sicília e do Imperador do Sacro 
Império Romano germânico, Frederico II, chamado de "Estupor Mundi" imperador-magnata profundamente no amor com a cidade. 
Partida para Paola. Tempo livre para almoço no caminho. A tarde, visita da cidade de Paola, conhecido por sua posição estratégica 
no Mar Tirreno e por ser a cidade de São Francisco de Paula. A principal atração é o Santuário de São Francisco de Paula, localizado 
na parte alta da cidade, rodeado por um vale do rio e rica em vegetação. É um destino de peregrinação em todo o sul da Itália, 
especialmente na região. Retorno para Cosenza. Jantar e pernoite no hotel..  
Dia 8 - QUA: Cosenza - Lamezia Terme (70 km) 
Café da manhã no hotel. 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. 

Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA 

VERDESICILIA SRL 
 

HOTEIS OU SIMILARES 

Tropea area               : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO 

VALENTIA: Hotel 501**** 

Reggio Calabria        : Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  

                                      EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER 3 ESTRELAS SUPERIO: Hotel Masoanri’s  

Catanzaro                  : Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace **** 

Cosenza                     : Ariha Hotel****/Hotel Italiana**** 

 
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 “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES” 

 

 

SAIDAS: 

MARÇO............28 

ABRIL…………11....25 

MAIO….…..…..09....23 

JUNHO.…........06....27 

JULHO..……...11 

SETEMBRO....05...19 

OUTUBRO…..10....24 

 

MARAVILHAS DA CALABRIA 
VERÃO  2018  (COD. TR-EMTA) 

QUARTA-QUARTA / TROPEA-COSENZA 

8 DIAS/7 NOITES 

 TODAS AS TARIFAS SÃO COMISIONAVEIS 

 
 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA  

€ 1.190,00 por pessoa em quarto duplo 

€    220,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.175,00 terceira cama adulto 
 

O PREÇO INCLUI: 

- Acomodação em hotéis 4 estrelas, acomodação double room 

com banheiro privativo. 

- Meia pensão desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã 

do oitavo dia. 

- City tax.  Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city 

tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço 

final.  
- Transporte em minibus ou Ônibus deluxe (conforme numero de 

paxs). 

- Assistência de guia idioma em espanhol durante todo o roteiro 

(multilingue) 

- Assistência de guia idioma em espanhol com MINIMO DE 7 

PAXS durante todo o roteiro (multilingue) exceto no primeiro e 

ultimo dias, COM MENOS DE 7 PAXS, O TOUR SE REALIZA 

SEM GUIA ACOMPANHANTE 

- Entrada no Castelo Ruffo de Scilla 

- Visitas panoramicas (sem guia local) 

- IVA 

 

O PREÇO NAO INCLUI: 

- Vôos internacionais ou nacionais 

- Transfers de chegada e/ou saída 

- Refeições não mencionadas como inclusas 

- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas 

- Entradas aos monumentos (vide valores em suplementos) 

- Guias locais  

- 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” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS 

COMISSIONÁVEIS) 

€ 190,00 por pessoa comisionavel 

Inclui: 

- transfer aeroporto Lamezia Terme -hotel Tropea (valido 

somente às QUA em conexão com o circuito Maravilhas da Calabria –TRF 

do GRUPO) 

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: GERACE 

Catedral / GERACE bus para a Catedral/PIZZO Igreja de 

Piedigrotta / PIZZO Castillo / REGGIO CALABRIA Museu / LE 

CASTELLA:  entrada a Fortaleza 

ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.17. 

Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar 

suplemento ao preço final automaticamente.  

- transfer hotel Cosenza -aeroporto Lamezia Terme  (valido 

somente às QUA em conexão com o circuito Maravilhas da Calabria –TRF 

do GRUPO) 

 

 

NOVO VERÃO 2018! 

AGORA NOSSOS ROTEIROS 
INCLUEM AS CITY TAX 
(IMPOSTO MUNICIPAL)  


