TOUR SICILIA & MALTA VERÃO 2019 (COD. PA-ECOM)
COM CIRCUITO REGULAR EM SICILIA & EXCURSÕES REGULARES EM MALTA
SEGUNDA-QUINTA / PALERMO-MALTA
TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS
TODAS AS SEGUNDAS DE 01.ABR.2019 ATE 28.OUT.2019 (ULTIMA SAIDA DE VERÃO)

1º. Dia - SEG: Palermo. Chegada no Aeroporto de Palermo e deslocamento por meios próprios ao hotel (não inclui transfer).
Acomodação no hotel e encontro com os outros participantes do tour. Jantar e pernoite no hotel.
2º. Dia - TER: Palermo- Monreale- (Erice) - Palermo
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída com destino a Monreale para visita da Catedral e seu claustro. Em seguida, retorno a
Palermo para visitarmos seus principais pontos turísticos, como: Capela Palatina e a Catedral. Realizaremos também um tour 1
panorâmico pela cidade. Almoço no hotel. Tarde livre para atividades independentes. Possibilidade de realizar uma excursão
opcional à cidade de ERICE, cidade medieval, situad 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.
3º. Dia - QUA : Palermo – Segesta – Trapani - Agrigento
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Segesta para visitarmos o Templo Dórico, que se caracteriza não só por sua
singular arquitetura, mas também pela maravilhosa paisagem que o rodeia. Continuação pela parte ocidental da Sicília para visita
panoramica de Trapani com suas salinas. Visitaremos aárea de produção de sal marinho, rodeados pelos moinhos que permiten a
elaboração do famoso sal de Trapani. Prosseguiremos até área de Selinunte, onde visitaremos um agriturismo, famoso por sua
produção de azeite de oliva, onde antes do almoço, poderemos degustar os produtos ali fabricados. Continuação até Agrigento,
chamada pelos gregos de “a mais bela cidade dos mortais”, onde ainda hoje é possível ver 10 templos dóricos, construídos no
vale. Visita ao famoso e único “Vale dos Templos”. Acomodação no hotel, jantar e pernoite.
4º. Dia - 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, continuaçao ate Catania, onde faremos uma parada em uma doceria para degustar um doce tipico da regiao e uma
visita panoramica a pe desta bela cidade, a mais importante da costa oriental e se caracteriza principalmente por construcoes
realizadas em pedra vulcanica. Acomodação no hotel, jantar e pernoite.
5º. Dia – SEX: Catania – Etna (com almoço em casa rural) – Taormina – Catania. Café da manhã no hotel. Pela manhã, CASO
AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ASSIM PERMITIREM, saída com destino ao Monte Etna, o mais alto vulcão ativo da
Europa continental, 3.345 metros acima do nível do mar. O ônibus nos levará até o Refugio Sapienza, há 1.800 metros acima do
nível do mar, onde podemos visitar algumas crateras extintas, chamadas "Crateri Silvestri". Esplêndida é a variedade de flora e as
paisagens lunares que podemos ver no caminho. Durante séculos, o vulcão foi criando um lugar onde à natureza, a cultura e a
história foram se misturando para dar lugar a uma paisagem única. Almoço em um agriturismo aos pés do vulcão, onde
poderemos desfrutar da comida típica e genuína regional e poderemos também degustar o vinho fabricado na região, o chamado
vinho do Etna. Continuação até Taormina, que está localizada estrategicamente no Monte Tauro, há 204 metros acima do nível do
mar. Tempo livre para descobrir as românticas ruelas da cidade ou visitar o Teatro Grego, que tem uma das melhores vistas da
costa, com panoramas do Vulcão Etna e Mar Jônio ao fundo. Retorno a Catania. Jantar e pernoite no hotel.
6º. Dia - SAB: Catania - Siracusa (com almoço em restaurante local) – Noto – Catania. Café da manhã no hotel. Pela manhã,
saída com destino a Siracusa, a maior cidade da antiguidade, fundada entre os anos de 734 e 733 a.C., chamada pelos gregos de
‘Syraka’. A qual se estende ao longo do mar, junto à ilha de Ortigia, ligada ao continente por uma ponte e oferece ao visitante as
provas de seu passado glorioso, como: Templo de Minerva, transformado em igreja cristã, a lendária Fonte de Aretusa, Templo de
Apolo, Teatro Grego e anfiteatro romano, situado próximo às Latomie, Orelha de Dionísio. Almoço em restaurante local.
Continuação para Noto, onde visitaremos a capital do barroco siciliano. Há pouco tempo, a cidade restaurou sua Catedral,
seguindo os procedimentos antigos da construção original. Retorno a Catania, jantar e pernoite no hotel.
7º Dia - DOM: Catania – Malta
Café da manhã no hotel. Dia livre até a hora indicada para o transfer para o aeroporto de Catania. Voo AirMalta em Classe
Econômica. Chegada ao aeroporto Luqa Malta e traslado ao hotel. Alojamento

8º Dia - SEG: Malta: La Valleta y Malta Experience
Café da manhã no hotel e excursão regular para La Valleta. Nosso passeio começa caminhando pelas ruas vibrantes de Valletta,
permitindo-lhe descobrir o encanto e a beleza desta cidade fortificada construída pelos Cavaleiros de San Juan em 1566. A
Ordem dos Cavaleiros reinou as ilhas por 268 anos deixando um legado cultural único dos quais Valletta é o principal exemplo.
Nós primeiro visitamos os Jardins de Barracca Superior de onde nós admiramos a visão panorâmica do Grande Porto.
Continuamos em direção à Catedral de San Juan e ao Oratório que contém as pinturas Caravvaggio, as tapeçarias flamengas e o
museu da igreja. Esta catedral tem um dos pisos de mármore mais excepcionais que existem no mundo. Descendo a rua da
República passamos em frente ao Palácio dos Grão-Mestres e Praça de São Jorge, recentemente restaurado, antes de concluir
com o show audiovisual da Malta Experience, em que vamos aprender um pouco mais sobre a história de Malta através de dos
séculos e que podemos reviver aqui! Retorno ao hotel. Tarde livre. Alojamento
9º Dia - TER: Malta: Medina. Café da manhã no hotel e excursão regular a Medina. O tour de hoje nos leva à parte central de
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Malta dominada pela fortaleza medieval de Medina, a antiga capital de Malta. Suas ruas estreitas que remontam aos tempos
medievais nos levam aos bastiões imponentes que comandam vistas magníficas da ilha. Andando por suas ruas, descobrimos
diferentes estilos arquitetônicos em seus edifícios, como o Seculo-Norman e o Barroco, todos de grande importância. O tempo
não passa na "Cidade do Silêncio", que é como um paraíso para os produtores de filmes. Deixando Medina pelo Portão Grego,
fazemos uma parada para visitar as capturas cristãs em Rabat, antes de nos dirigirmos para os penhascos de Dingli. Almoço.
Após o almoço, visitamos os Jardins de San Antonio, localizados perto do Palácio Presidencial, que podemos admirar do lado de
fora. Teremos a oportunidade de visitar o centro de artesanato de Ta Qali e, para concluir, vamos surpreender você com a igreja
de Mosta com uma das maiores cúpulas da Europa. Retorno ao hotel. Alojamento
10° Dia - QUA: Malta: As três cidades. Café da manhã no hotel e excursão regular As Três Cidades.
Descubra a área do Grande Porto em frente a Valletta, conhecida como as Três Cidades: Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Aqui os
Cavaleiros de San Juan se estabeleceram em 1530. Passando em frente a Cospicua chegamos a Vittoriosa para uma caminhada
pelas suas ruas estreitas à sombra de seus edifícios históricos, incluindo os primeiros albergues da cidade.
línguas diferentes em que a Ordem dos Cavaleiros foi dividida. Da Marina de Vittoriosa tomaremos um dgahjsa, um típico barco
maltês, para fazer um mini cruzeiro ao redor das enseadas coloridas do Great Harbour. A partir dos Jardins Senglea, localizados
na ponta da península, podemos desfrutar de uma vista de 360 graus do Grande Porto, incluindo o impressionante Forte de Sant
Angelo, do qual o Grão-Mestre La Vallette liderou a defesa das ilhas durante o Grande Cerco em 1565. Retorno ao hotel.
Alojamento
11° Dia - QUI: Malta
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto Luqa-Malta. Fim dos nossos serviços
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM
QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA
VERDESICILIA SOC. COOP.
HOTEIS OU SIMILARES
Palermo
: Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel NH Palermo (habs superior)**** / Hotel
Federico II° ****
Agrigento
: Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Scala dei Turchi**** / Hotel
Kaos****
Catania
: Hotel Excelsior Mercure **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Il Principe**** / Hotel Nettuno ****
EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE TAORMINA EM VEZ DE CATANIA
Malta : Hotel Golden Tulip****
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2019-2020 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2019-2020 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES”

SUPLEMENTOS OPCIONAIS
A) “VERDEFEES” :
€ 98,00 por pessoa
Inclui:
- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / SEGESTA: Templo dorico /
AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueologica. ATENÇÃO: O
valor se refere ao preço valido em 01.04.18. Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao preço final
automaticamente.
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B) “VERDEWAY” :
€ 36,00 por pessoa
Inclui:
- transfer aeroporto Palermo-hotel Palermo (valido somente às SEG em conexão com o circuito–TRF do GRUPO)
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PREÇOS POR PESSOA
€ 1.586,00 por por pessoa em quarto duplo
€ 300,00 suplemento de quarto individual
€ 1.487,00 terceira cama adulto
SUPLEMENTO TEMPORADAS
21.07.19 al 10.09.19= + € 110,00 por pessoa
O preço inclui:
- Acomodação em hotéis de categoria 4 estrelas, ocupando quartos duplos com banheiro privativo ou chuveiro.
- Café da manhã no hotel
- 5 almoços na Sicília (sem bebidas) + 1 almoço em Malta (sem bebidas)
- 6 jantares no hotel na Sicília (sem bebidas)
- fones de ouvido OBRIGATORIO para a visita das catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa (Os dados referem-se ao preço
válido em 01.04.18.
preço, teríamos que adaptar o preço da excursão automaticamente)
- City tax. (Os dados referem-se ao preço válido em 01.04.18, caso o preço aumente, devemos adaptar automaticamente o preço
do passeio)
- 1 degustação de vinhos + 1 degustação de azeite + 1 degustação típica de doces na Sicília
- Transporte em ônibus de luxo de última geração COM CONEXÃO WI-FI !! na Sicília
- 1 kit de áudio sem fio por pessoa
- Guia de acompanhamento em espanhol do 2º dia ao 6º dia.
- Visitas panorâmicas (sem guia local) em Segesta, Trapani, Catania, Noto.
- Visitas livres na Villa del Casale romana e em Taormina
- Guia local em espanhol para visitas a Palermo, Agrigento e Siracusa.
- Excursões regulares com um guia local multilingue (incluindo espanhol) em Malta
- Transfer privado privado / hotel / apt em Malta
- Voo com o AirMalta Cia na classe econômica (impostos e combustível incluídos) de Catania Fontanarossa a Malta Luqa.
Atenção: as tarifas aéreas e os aumentos de combustível devem ser consultados no momento da reserva e reconfirmados no

momento da emissão final dos bilhetes aéreos, pois estão sujeitos a modificações sem aviso prévio da
companhia aérea. ).
ATENÇÃO: Inclui o check-in de 1 mala (max 20 kgs) por pessoa, bem como uma mala de mão (máx. 5 kgs). Os quilos excedentes
serão responsáveis pelos clientes.
- Iva
O preço não inclui:
- Vôos
- Transferência de entrada
- Bebidas durante as refeições
- Entradas aos monumentos.
- Guia local na Piazza Armerina e Taormina
- extras pessoais.
- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços incluídos"
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