
  
 

1 

TOUR CORES DE SICILIA VERÃO 2019 (COD. PA-ECSA) 
SABADO - SABADO / PALERMO-PALERMO 
TODAS AS TARIFAS  
 

Sabado: Palermo 
Encontro com os participantes no hotel. Acomodacao. 
Domingo: Palermo- Monreale- (Catacumbas/Mondello/Monte Pellegrino)-Palermo 
Café fa manha 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. 
Segunda: 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.  
Terca: 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. 
Quarta: 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. 
Quinta : 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. 
Sexta : 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. 
Sabado : 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. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

Palermo...................... Hotel Garibaldi**** / 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 **** / Hotel Poggio del Sole**** 

Selinunte .……………Hotel Admeto**** / Hotel Althea **** 
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EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM  DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA 

DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA 

 

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

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

  TOUR CORES DE SICILIA VERÃO 2019 (COD. PA-ECSA) 
SABADO-SABADO / PALERMO-PALERMO 
 

PREÇOS POR PESSOA  

€ 770,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 216,00 suplemento de quarto individual 

€ 758,00 terceira cama adulto 

 

SUPLEMENTO OPCIONAL PENSÃO COMPLETA POR PESSOA (7 jantares no hotel ou restaurantes locais) 

€ 130,00 por pessoa –  

 

O PREÇO INCLUI: 

- Alojamento em hoteis de 4 estrelas, em habitacao dupla com banho privativo ou ducha em regime B&B (acomodacao e café da 

manha)  

- 6 almoços em restaurantes tipicos conforme programa indicado 

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

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

necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço final.  

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

suplemento ao preço final.  

- Transporte em autobùs deluxe. 

- Guia acompanhante em idioma espanhol durante todo o circuito exceto nos dias 1° dia, 2° dìa e ultimo dia.  

- Visitas panoramicas (sem guìa local) em Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani e Erice.  

- Visitas livres na Villa romana del Casale e em Taormina 

- Guia local em espanhol para as visitas de Palermo, Agrigento e Siracusa. 

- Iva 

O PREÇO NÃO INCLUI: 

- Voos internacionais e nacionais, 

- Pensao completa (refeicoes nao mencionadas como inclusas) 

- Traslados de chegada e salda 

- Bebidas durante as refeicoes mencionadas como inclusas. 

- Entradas aos monumentos. 

- Guìa local na Piazza Armerina e em Taormina 

- Gorjetas para guias e motoristas. 

- Servico de maleteiros. 

- Despesas de carater pessoal como telefonemas, lavandería, internet, frigobar room service, compras, etc 

- Qualquer ítem que nnao conste no ítem ‘precos incluem’” 
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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.  

 

B) “VERDEWAY”): 

€ 72,00 por pessoa l 

Inclui: 

- transfer aeroporto Palermo-hotel Palermo-aeroporto Palermo (valido somente os SAB em conexão com o circuito Cores de 

Sicilia –TRF do GRUPO) 

 

SAIDAS 

MARÇO..............23 

ABRIL.................06......20.....27 

MAIO...................11......18.....25 

JUNHO................01......08.....15 

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

AGOSTO.............03......24 

SETEMBRO........07......14.....21.....28 

OUTUBRO..........12.....19 

NOVEMBRO.......02 


