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TOUR NAPOLES & SICILIA VERÃO 2019 (COD. RM-ECO6) 
COM EXCURSÕES REGULARES EM NAPOLES & CIRCUITO REGULAR EM SICILIA 

SEXTA-SEGUNDA / ROMA-PALERMO 
SAIDAS TODAS AS SEXTA-FEIRAS, DE 04.ABR.2019 ATÉ 17.OUT.2019EL 29.03.2019 AL 25.10.2019 

 

SEX: Roma - Nápoles 
Chegada ao aeroporto de Roma Fiumicino. Encontro com nosso motorista e traslado ao hotel em Nápoles. Jantar e alojamento. 
SAB: Nápoles - Pompei - Amalfi - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada: Excursão regular para a visita das ruínas de Pompeia destruídas durante a famosa 
erupção do vulcão Vesúvio na época romana. Continue até a Costa Amalfitana para uma vista panorâmica da costa e visite algumas 
das cidades mais emblemáticas da região. Retorno para Nápoles. Jantar e pernoite no hotel. 
DOM: Nápoles - Palermo 
Café da manhã no hotel. DIA LIVRE para a visita de Nápoles. Visita livre dos principais monumentos da cidade, como Praça do 
Plebiscito, il Castello dell'Ovo, via Toledo. No horário indicado, traslado ao porto de Nápoles para embarque no ferry para Palermo. 
Noite em camarote privado. 
SEG: Palermo 
Chegada ao porto de Palermo. Transfer para o hotel. Dia livre até a hora de se reunir com o resto dos participantes no circuito. 
Jantar. Alojamento no hotel em Palermo 
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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

DOM: Catania – Messina – Cefalù - Palermo 

Após café da manhã no hotel, saída com destino a Messina, onde faremos um passeio panorâmico da cidade, incluindo o estreito 

que separa o continente italiano da Sicília. Continuação até Cefalu, onde realizaremos almoço em um restaurante. 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. Traslado ao hotel de 

Palermo. Jantar e pernoite no hotel. 

SEG: Palermo 

Café da manhã no hotel. Transfer ao aeroporto em Palermo. Fim de nossos serviços.  

 
EXCURSÃO REGULAR DE NÁPOLES A POMPÉIA E AMALFI: OS CLIENTES TÊM QUE MOVER-SE POR SUA CONTA ATE O 

PONTO DE ENCONTRO PARA A SAIDA DA EXCURSÃO - SAÍDA AS 08.00 HORAS EM FRENTE AO HOTEL UNA PALACE - 

PIAZZA GARIBALDI (NÀPOLES) 

ATENÇÃO: A EXCURSÃO REGULAR DE NAPOLES A POMPEII E AMALFI É FEITA EM INGLÊS E ITALIANO.  

ATENÇÃO:  EM NAPOLES:  EXCURSÕES REGULARES: CLIENTES VIAJAM COM OUTROS PARTICIPANTES 
 
POR MOTIVOS DE LOGÍSTICA, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVERTIDO SEM PRÉVIO AVISO. EM 
QUALQUER CASO, “VERDESICILIA T.O.” GARANTE TODAS AS VISITAS E PASSEIOS MENCIONADOS NO ITINERÁRIO. 
 

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 NAPOLES & SICILIA VERÃO 2019 (COD. RM-ECO6) 

COM EXCURSÕES REGULARES EM NAPOLES & CIRCUITO REGULAR EM SICILIA 

SEXTA-SEGUNDA / ROMA-PALERMO 

SAIDAS TODAS AS SEXTA-FEIRAS, DE 04.ABR.2019 ATÉ 17.OUT.2019EL 29.03.2019 AL 25.10.2019 
 

PREÇOS  POR PESSOA  

€ 2.002,00 por pessoa em quarto duplo 

€    775,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.921,00 terceira cama adulto 
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O preço inclui: 

- 2 noites em MP (jantar sem bebidas) no hotel 4 estrelas em Nápoles 

- 1 noite em PC (almoço + jantar - sem bebidas) no hotel de 4 estrelas em Palermo 

- 2 noites em MP (jantar - sem bebidas) em hotel 4 estrelas em Palermo 

- 1 noite em MP (jantar - sem bebidas) em hotel 4 estrelas em Agrigento 

- 3 noites em MP (jantar - sem bebidas) em hotel 4 estrelas em Catania 

- 5 almoços nos restaurantes locais de acordo com o programa indicado - sem bebidas 

- City tax=Imposto municipal nos hotéis 

- Transfer privado do aeroporto de Roma para o hotel em Nápoles 

- Excursão REGULAR * (com outros passageiros + guia local multilingue) para a visita de Pompéia e Amalfi (máx 06 horas). 

ATENÇÃO: A excursão não está disponível em espanhol. 

- transfer para o porto de Nápoles 

- Ferry Nápoles - Palermo em camarote interno - 1ª classe ATENÇÃO: UMA VEZ CONFIRMADA A RESERVA E PASSAGEM DE 

FERRY EMITIDA, NÃO TERÁ 

  DEVOLUÇÕES NO CASO DE MUDANÇAS E / OU CANCELAMENTOS SUCESSIVOS 

- Transfer do porto de Palermo para o hotel em Palermo 

- Transporte em ônibus regular (com outros passageiros) de 54 lugares a partir de terça-feira 

- Guia de acompanhamento disponível a partir de quarta-feira 

- Fones de ouvido obrigatórios para a visita das catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa. 

- Guia local em espanhol para a visita em Siracusa (meio dia - max 04 horas), Agrigento (visita ao Vale dos Templos) e Palermo e 

Monreale (meio dia) 

- Transfer do hotel em Palermo para o aeroporto de Palermo 

- Iva 

 

O preço não inclui: 

- Vôos 

- Bebidas durante jantares ou almoços 

- Entradas aos monumentos 

- extras pessoais 

- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem" 

 
HOTEIS OU SIMILARES EM HOTEIS DE 4 ESTRELAS  
Nàpoles      : Hotel Star Terminus**** 

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 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 

 


