
info@verdesicilia.it – www.verdesicilia.it
Iva e CF 05041610824

1 

DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

SOUTH ESPLENDOR TOUR 1 VERÃO 2021    (COD. RM-ECS1) 
PARTIDAS DIÁRIAS 

3 DIAS/2 NOITES 
TODOS OS DIAS DE 01.04.2021 A 25.10.2021 (ÚLTIMA SAÍDA) 

Dia 1 Roma - Nápoles - Pompéia - Sorrento 

Retirada no hotel e partida a partir das 6:30 horas aproximadamente (a última hora será comunicada ao cliente em seu hotel em Roma (hotel não incluído). Saindo 

de Roma ao sul, tomaremos a "Estrada do Sol" que cruza o campo romano através da área conhecida como "Castelli Romani". A meio caminho, você pode admirar 

à distância no horizonte, a Abadia de Montecassino, destacada por sua famosa batalha e sua completa destruição durante a Segunda Guerra Mundial. 

Descendo em direção ao porto de Mergellina em Nápoles e seguindo a estrada costeira, chegaremos ao antigo distrito pesqueiro de Santa Lúcia e veremos o 

impressionante Castel dell'Ovo. Ao deixar a cidade, cruzaremos o fértil vale do Monte Vesúvio, passando pelas cidades de Herculano, Torre del Greco e Torre 

Annunziata antes de finalmente chegar a Pompéia, onde pararemos primeiro para almoçar. Então visitaremos as escavações a pé com um guia local em uma jornada 

impressionante que nos levará a conhecer a cidade antiga. Em aproximadamente 2 horas veremos uma parte das ruínas que foram descobertas em mais de 1.700 anos 

desde que Pompéia foi coberta por cinzas durante a erupção do Vesúvio em 79.000. Através dos restos mortais e ruínas desta cidade antiga, podemos imaginar o 

cotidiano da Era Imperial e imaginar o pânico que as pessoas sentiram nos últimos minutos antes da cidade ser tão desastrosamente enterrada. Durante o dia, 

visitaremos uma fábrica de corais e cameo onde teremos a oportunidade de admirar e comprar itens deste artesanato antigo que remonta aos tempos gregos. Depois, 

partiremos pela costa de Sorrentine até a famosa cidade que lhe dá o nome, Sorrento. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação 

Dia 2 Sorrento – Capri – Roma 

Após o café da manhã, transfira para o porto de Sorrento e após aproximadamente 20 minutos de balsa chegaremos ao porto de Marina Grande na ilha de CAPRI. 

Embarcaremos em lanchas e depois em barcos a remo para visitar o GRUTA AZUL (se as condições do mar e as condições climáticas permitirem). Em seguida, 

faremos um passeio panorâmico de Capri e Ana Capri de micro-ônibus e a pé. Depois do almoço incluído, teremos algum tempo livre antes de pegar a balsa para 

retornar a Roma. 

Se o tráfego permitir, o tempo estimado de chegada em Roma será aproximadamente às 21:00. Transfira para o ponto mais próximo do seu hotel (atenção: a 

transferência para o hotel não é feita). Alojamento 

Dia 3 Roma 

Café da manhã no hotel. Fim de nossos serviços.

Por razões organizacionais, o itinerário pode ser modificado ou revertido sem aviso prévio. De qualquer forma, o "GREENICILIA T.O." garante todas 

as visitas e excursões mencionadas no itinerário. 

O jantar  do primeiro dia poderia acontecer no hotel como em um restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

Atenção: 

É UM CIRCUITO FEITO UNINDO VÁRIAS EXCURSÕES E TRASLADOS REGULARES PARA QUE O CLIENTE 

NÃO VIAJE SEMPRE COM OS MESMOS GUIAS, MOTORISTAS, ETC. 

Atenção: 

A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ CONDICIONADA AO CLIMA E ÀS CONDIÇÕES DO MAR 

HOTÉIS DESTINADOS OU SIMILARES NA CATEGORIA 4 ESTRELAS 
Sorrento : Hotel Panorama **** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden **** / Hotel Majestic **** / Hotel Flora 

**** / Hotel 

 Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel Mediterraneo*** / Hotel Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo 

Park**** / 

 Hotéis Europa Palace / Hotel Corallo 

Roma : Hotel Donna Laura Palace **** / Hotel Best Western Villafranca**** / Hotel Diana Roof Garden **** / Hotel Imperiale **** 

EM GERAL, O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA SERÁ COMUNICADA 

COM 14 DIAS DE ANTELACION 

CONDIÇÕES DE VENDA: VEJA A SEÇÃO "2021-2022 CONDIÇÕES DE VENDA DE CIRCUITOS REGULARES DE VENDA" 
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

SOUTH ESPLENDOR TOUR 1 VERÃO 2021   (COD. RM-ECS1) 
PARTIDAS DIÁRIAS 

3 DIAS/2 NOITES 
TODOS OS DIAS DE 01.04.2021 A 25.10.2021 (ÚLTIMA SAÍDA) 

PREÇOS DE VAREJO POR PESSOA NA CATEGORIA 4 ESTRELAS 

BAIXA TEMPORADA 01.04.2021-20.06.2021 + 09.10.21-25.10.2021 

605,00 por pessoa em um quarto duplo 

135,00 suplemento quarto único 

SEM REDUÇÃO terceira cama para adultos 

ALTA TEMPORADA 21.06.2021-08.10.2021 

660,00 por pessoa em um quarto duplo 

190,00 suplemento quarto único 

SEM REDUÇÃO terceira cama para adultos 

O preço inclui: 

- 1 noite no HB (jantar sem bebidas) em hotel 4 estrelas em Sorrento ocupando habs padrão

- 1 noite no BB (café da manhã e acomodação) em hotel 4 estrelas em Roma

- 2 almoços em restaurante local de acordo com o programa (sem bebidas)

- Transporte de ônibus, micro-ônibus ou carro de luxo, dependendo do número de participantes nas seguintes seções:

a) transferência/excursão de Roma para Pompéia e continuar para Sorrento

b) transferir do hotel Sorrento para o porto de Sorrento e retornar

d) transferência de Capri para Roma (via Pompéia) 

- Excursão a Capri com a Gruta Azul (previsão do tempo)

- Guia local em espanhol para a visita de Pompéia.

- Todos os seguros de causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION em caso de cancelamento - veja as condições

- Iva Italiano

O preço NÃO inclui: 

- Voos 

- Ingressos para os monumentos 

- Guia de acompanhamento durante todo o passeio

- Transfer do ponto de Roma onde o passeio termina para o ponto mais próximo do hotel em Roma

- Bebidas durante as refeições.

- Quadro completo

- Dicas pessoais e extras.

- Serviço de bagagem. 

ATENÇÃO: o circuito não inclui o transporte das malas (suplemento obrigatório a pagar no local – aproximadamente 12,00 por pessoa) 

- Imposto municipal que deve ser pago diretamente

- Qualquer outro conceito não listado em "Preços incluem"

SUPLEMENTOS OPCIONAIS / PREÇOS DE VAREJO / POR PESSOA POR NOITE 

NOITE PRÉ/PÓS-TOUR EM ROMA NO BB IN 4 STAR HOTEL: 

CIDADE: ROMA 
VENDA DE PREÇOS PARA IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION TERCEIRA PESSOA ADULTO 

ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A NOVEMBRO   € 150.00 100,00 NÃO 

DEZEMBRO A MARÇO + JULHO A AGOSTO   € 110,00 85,00 NÃO 
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

 

SUPLEMENTO OPCIONAL "GREEN-OUT" (PREÇOS DE VENDA PARA O PÚBLICO): 

39,00 por pessoa preços de varejo. 

Inclui: 

- Transfer de hotel em Roma – Aeroporto de Roma/estação de trem(válida TODOS OS DIAS em conexão com o Circuito Esplendor del Sur 1 -GRUPAL 

TRANSFER) 

DATA DE SAÍDA: 

TODOS OS DIAS DE 01.04.2021 A 25.10.2021 (ÚLTIMA SAÍDA) 

TERMOS DE VENDA 

A) PREVENT 2021:

O DESCONTO DE PRÉ-VENDA 2021 NÃO SE APLICA NESTE CIRCUITO

B) DESPESAS GERAIS DE CANCELAMENTO*:
a) PARA TODOS OS CIRCUITOS, INCLUINDO A EMISSÃO DE UM BILHETE AÉREO OU DE BALSA:

SEM RETORNO NO AR OU PASSAGENS DE BALSA/BARCO A PARTIR DE NOSSA CONFIRMAÇÃO

Circuito.

b) PARA TODOS OS CIRCUITOS: PARTE TERRENA

30% DE 45 A 33 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR

60% DE 32 A 22 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR

80% DE 21 A 14 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR

100% A PARTIR DE 13 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO OU EM CASO DE "SEM SHOW" OU

INTERRUPÇÃO DA VIAGEM

* PORCENTAGEM SE APLICA AO TOTAL DE VIAGENS RESERVADAS
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

CONDIÇÕES SEGURAS TODAS AS CAUSAS 
O QUE DEVOLVE NOSSO SEGURO? 

RETORNO DE 100% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS

SEGUINTES CASOS 

1. Por morte*, acidente* ou doença grave*do titular ou de familiar direto com residência habitual igual

em seu país de origem: Pai, Mãe, Cônjuge, Filho, Irmão.

Doença grave significa uma alteração de saúde que impede o início da viagem e que é medicamente

verificável, que não está incluída nas exclusões gerais, e que, na opinião do Departamento Médico do

PROVEDOR, impossibilita o PROPRIETÁRIO iniciar a viagem na data indicada no CERTIFICADO

ou VOUCHER. *Não será aplicada se a morte, acidente ou doença grave for devida ou como resultado

da pré-existência.

2. Ligue como parte, testemunha ou júri de um tribunal que impossibilite que você viaje na data

definida no CERTIFICADO ou VOUCHER.

3. Quarentena médica.

+ 

RETORNO DE 75% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS SEGUINTES

CASOS 
4. Danos que, por incêndio, roubo ou pela força da natureza em sua residência habitual em suas instalações profissionais,

os tornam inabitáveis e inescapavelmente justificam sua presença.

5. Chame como membro de estação de votação em eleições nacionais ou provinciais.

6. Recepção por parto para adoção de uma criança.

7. Atendimento de emergência por parto do segurado ou do cônjuge e/ou companheiro permanente do titular.

8. Complicações da gravidez do PROPRIETÁRIO, antes da semana 30

9. Perda de documentos 48 horas antes da partida.

10. Demissão do trabalho verificada após a emissão do CERTIFICADO ou VOUCHER.

11. Se a pessoa que é companheira do PROPRIETÁRIO no pacote contratado for obrigada a cancelar a viagem para o

cancelamento do PROPRIETÁRIO por qualquer um dos motivos listados acima. Acompanhante significa a pessoa que

compartilha a mesma viagem com as mesmas condições e datas de validade do PROPRIETÁRIO.

12. Cancelamento de casamento de titulares(s)10% DEDUTÍVEL

13. Desastres naturais como tremor, terremoto, tsunami ou tsunami, furacão, ciclone de tornado, inundações ou ventos

fortes, que ocorrem na cidade de residência do titular ou na cidade de destino e o impedem de fazer a viagem e/ou impedi-

lo de qualquer voo comercial chegar e/ou decolar da respectiva cidade afetada.

14. Se no prazo de 15 dias antes do início da viagem ou das conexões de itinerário, o titular ou seu companheiro perder

documentos que impossibilitam que ele inicie ou continue a viagem agendada.

15. Cancelamento de férias com carta da empresa do proprietário.

16. Mudança de trabalho do titular apresentando certificado de saída e entrada.

17. Não há aprovação do Visto para entrar no país de destino. Essa cobertura é válida se a compra do seguro for feita pelo

menos 72 horas antes da nomeação para obter o visto com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos

procedimentos consulares (custo do visto).

18. A vontade do próprio cliente de cancelar por qualquer motivo. Esta causa NÃO SE APLICA à INTERRUPÇÃO DA

VIAGEM.

Importante: 
• Só emitiremos a apólice de seguro após recebermos o pagamento da reserva ou fazermos a primeira assinatura do pacote turístico. Por favor, note que 

uma vez que a apólice é emitida, ela não pode ser cancelada.
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

• A apólice deve ser 

emitida pelo menos 

15 dias antes da data da partida ou do início da validade, o que vier primeiro.

• Que o cancelamento da viagem seja informado ao Centro de Assistência pelo menos 24 horas antes da 

data de início do mesmo proprietário, um familiar ou o órgão emissor da apólice.

• Em caso de negação do visto, a cobertura do voucher é válida se a compra do voucher for feita pelo menos 

72 horas antes da nomeação para obter o visto com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos procedimentos consulares (custo do visto) 

• Limite de idade: mínimo de 1 ano, máximo de 75 anos

POLÍTICA DE SEGURANÇA DE EMISSÕES DE PROCESSOS TUDO CAUSA 

1. No momento da reserva, precisaremos dos seguintes dados para ativar o seguro:

a) Nome e sobrenome do cliente

b) Cópia do passaporte ou RG

c) Telefone ativo/número de celular durante a viagem - comunicação via WhatsApp

2. Para emitir a apólice de seguro, teremos que receber o pagamento da reserva ou o depósito confirmando o

pacote turístico. O seguro será emitido a partir de 45 dias antes da partida.

3. Nosso seguro abrange a parte reservada e confirmada da Verdesicilia (não cobre voos ou serviços reservados

de outros prestadores)

4. Em caso de inscrição do seguro, o cliente terá que entrar em contato diretamente com a Seguradora Terrawind

para a cobrança do retorno.

atendimento ao cliente:

WhatsApp+ 1305 469 3027

Chamadas+ 1305 455 1575 * De qualquer lugar do mundo para cobrança reversa
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