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TOUR JOIAS DO SUL VERÃO 2019 (COD. RM-ESRE) 

TOUR JOIAS DO SUL INVERNO 2019-2020 (COD. RM-ISRE) 
SEGUNDA-DOMINGO / ROMA-PALERMO 

7 DIAS/6 NOITES 

 

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 
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HOTEIS OU SIMILARES 

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

Residenza**** 

             Em algumas saidas, o hotel poderia ser um hotel 3* sup en Sorrento 

              Em algumas saidas, o hotel poderia ser reservado na área de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o 

Vico Equense 

Area de Tropea:  Hotel Tropis****  

                             EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO VALENTIA: Hotel Cala 

del Porto**** 

Siracusa            : Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure Prometeo**** / Hotel Des Etrangers***** 

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

Palermo             : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  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 “2019-2020 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

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

 

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

 

TOUR JOIAS DO SUL VERÃO 2019 (COD. RM-ESRE) 

TOUR JOIAS DO SUL INVERNO 2019-2020 (COD. RM-ISRE) 

SEGUNDA-DOMINGO / ROMA-PALERMO 

7 DIAS/6 NOITES 

 

PREÇOS POR PESSOA – ALTA TEMPORADA – COD. RM-ESRE 

€ 1.301,00 por pessoa em quarto duplo 

€    330,00 suplemento de quarto individual 

€ 1.271,00 terceira cama adulto 

 

DATAS DE SAÍDA DE ALTA TEMPORADA – COD.RM-ESRE: 

2019 MARÇO.............18 

2019 ABRIL...............01.....15.....22 

2019 MAIO................06.....13.....20.....27 

2019 JUNHO.............03.....10.....24 

2019 JULHO..............01.....15 

2019 SETEMBRO.....09.....16.....23.....30 

2019 OUTUBRO........07.....14.....21.....28 

 

 

PREÇOS POR PESSOA – BAIXA TEMPORADA – COD. RM-ISRE 

€ 1.172,00 por pessoa em quarto duplo 

€    300,00 suplemento habitaciòn individual 

€ 1.142,00 terceira cama adulto 

 

DATAS DE SAÍDA DE BAIXA TEMPORADA – COD.RM-ISRE: 

2019 NOVEMBRO.....18 

2019 DEZEMBRO......16 

2020 JANEIRO...........13 

2020 FEVEREIRO......17 

2020 MARÇO.............16 
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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  01.04.18. 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 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  

 

A) “VERDEFEES” : 

€ 92,00 por pessoa  

Inclui: 

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

 

B) “VERDEWAY”: 

€ 72,00 por pessoa  

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) 

 


