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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

VERÃO SUL E SICÍLIA 2021   (COD. RM-ECSE)

(COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA) 
SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO / ROMA-PALERMO 

13 DIAS/12 NOITES 

Dia 1 Segunda-feira: Roma – Amalfi – Sorrento 
Transferência de grupo (com outros participantes) para o ponto de partida do passeio em um determinado ponto de Roma. Partida para Amalfi. Visita da cidade. 

Continue até o renomado Sorrento passando pela estrada panorâmica que nos permitirá admirar de cima da famosa vila de Positano. Desembarque em Sorrento e 
visite a cidade com suas ruas típicas. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2 Terça-feira: Sorrento-Capri - Sorrento 
Café da manhã no hotel. Partida para Sorrento Port para embarcar na balsa regular que vai nos levar para o Magnífico Ilha Capri, lugar de descanso dos imperadores 

romanos, que surpreende por sua paisagem de faraós e grutas. Os destaques incluem a Marina Grande E vários 
pontos cênicos de onde você pode desfrutar de vistas espetaculares. Almoço grátis. Retorno do jato Folha 

Sorrento. Jantar e acomodação no hotel.  

Dia 3 Quarta-feira: Sorrento-Pompéia - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partida para Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi 
completamente enterrada por uma erupção do Vesúvio em 79 aD Continue a Salerno, segunda cidade mais 

importante da Campânia e visita panorâmica onde podemos apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San 

Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral de San Matteo. Jantar. Alojamento. 

Dia 4 Quinta-feira: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno 
Café da manhã no hotel. Partida para Pertosa para visitar o famoso Anjo das Grutas de Pertosa considerado como 
o mais importante do sul da Itália: começaremos primeiro com um passeio de barco e depois um passeio a pé 

onde podemos admirar as formações de estalactites e estalagmites. Continuação de Paestum e visita a área 

arqueológica com três dos templos dóricos do século V a.C. Partida para Salerno. Jantar e acomodação

Dia 5 Sexta-feira: Salerno - Nápoles 
Café da manhã no hotel. Partida para Nápoles. Na chegada faremos um passeio panorâmico pelo que foi a Capital 

do Reino das Duas Sicílias, começando com o morro do Vomero, passando pelo calçadão, visitaremos o centro histórico da cidade com monumentos como o Teatro 

de San Carlos, o Palácio Real, o Novo Castelo, a Praça do Plebiscito, etc. Visite também a pé com guia local do centro histórico da cidade onde visitaremos a Capela 
de San Severo famosa por sua obra-prima: o Cristo Velado. Hoje à noite, vamos saudar o Sul da Itália com um jantar de despedida em uma Pizzaria no centro de 

Nápoles como este prato, famoso em todo o mundo, nasceu na cidade de Nápoles. De volta ao hotel. Alojamento 

Dia 6 Sábado: Nápoles - Palermo 
Café da manhã no hotel. Dia gratuito disponível em Nápoles para visitar a cidade por conta própria (Atenção: quartos estarão disponíveis até as 10:00 da manhã). 

No horário indicado, transfira para o porto de Nápoles. Embarcando de balsa regular para Palermo. Noite a bordo. 

Dia 7 Domingo: Palermo-Monreale-Palermo 

Chegada ao porto de Palermo às 06:30 aproximadamente reunião com seu assistente e transferência. Pela manhã, faremos uma caminhada pelo centro histórico da 

Capital Siciliana. Visitaremos seus principais monumentos como a Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a famosa Praça da Pretória, uma imensa fonte 

completamente trabalhada em mármore carrara branco, com alegorias mitológicas, o Quattro Canti ou a Piazza Vigliena, em homenagem ao vice-rei sob cujo 

mandato foi concluída a construção dos quatro palácios barrocos, no cruzamento da Via Vittorio Emmanuele com a Via Maqueda. Almoço em um restaurante local. 

À tarde, embarque para Monreale e visite a Catedral. Sob a justificativa sugestiva de que uma visão de sonho em que ele encontrou um tesouro escondido por seu 

pai, o rei normando Guilherme II realizou a construção de uma das catedrais mais bonitas da Europa. Acomodação no hotel em Palermo. 

Dia 8 Lunes: Palermo – Cefalù – Messina – Área de Taormina 

Café da manhã no hotel e partida para Cefalu. Cefalu é uma vila sugestiva perto do mar que presenteia o visitante com uma maravilhosa exibição artística de luzes 

e cores. Não se esqueça de visitar a maravilhosa "Cattedrale Normanna" cuja construção remonta a 1131 e ao "Lavatoio Medievale". Almoço em um restaurante 

local. Continue a Messina para um passeio panorâmico pela cidade, incluindo vistas sobre o Estreito que separa a Sicília do continente. Continuaremos até a área de 

Taormina.  Alojamento. 

Dia 9 Terça-feira: Área de Taormina – Etna com almoço em uma casa rural – área de Taormina 

Café da manhã no hotel e SE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PERMITIREM que ele saia para o Monte Etna: o vulcão mais alto e até ativo da Europa (3.345 

metros): o ônibus chegará ao Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitude. Visita das crateras monótonas, a chamada "Crateri Silvestri". Esplêndido é a variedade 

de flora e esplêndidas são também, as paisagens lunares que podem ser vistas ao longo do caminho. Durante séculos, o vulcão criou um lugar onde a natureza, a 

cultura e a história se uniram para dar origem a um lugar único no mundo. Almoço em um restaurante local. Continuação para Taormina: esta está localizada no 

topo da pitoresca rocha do Monte Taurus (204m. altitude). Tempo livre para fazer compras, para descobrir os becos românticos da cidade, para passear entre as ruas 

estreitas cheias de joalherias e lojas elegantes que preservam todo o seu fascínio medieval ou para visitar o famoso Teatro Grego de onde você pode desfrutar de um 

magnífico panorama, tanto de Etna quanto do Mar Jonio. Acomodação no Hotel. 

Dia 10 Quarta-feira: Área de Taormina - Siracusa com almoço no restaurante local - Ragusa 

Café da manhã no hotel e na partida matinal para Siracusa: a maior cidade da antiguidade fundada em 734-733 a.C. e chamada Syraka. Que se estende ao longo do 

mar, ao lado da ilha de Ortigia, que é ligada ao continente por uma ponte, e oferece aos visitantes os restos de seu passado glorioso: o Templo di Minerva, 

transformado em Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethusa, o Templo di Apolo, o Teatro Greco e o Anfiteatro Romano localizado perto do Latomie , o Orecchio 

di Dionisio. Almoço em um restaurante local. Continuação para Ragusa, visita panorâmica da antiga cidade de Ragusa Ibla.  Acomodação no hotel. 

POR QUE VIAJAR COM 

GREENIAFILIA? 

INCLUÍMOS UM SEGURO DE 

CANCELAMENTO "ALL CAUSE" 

AINDA INCLUÍMOS A TRANSFERÊNCIA 

DE CHEGADA 

NÓS INCLUÍMOS BEBIDAS DURANTE AS 

REFEIÇÕES 
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Dia 11 Jueves: Ragusa - Armerina Square - Agrigento - Selinunte 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, partida para a Piazza Armerina: visita da esplêndida Villa Romana del Casale, luxuosa morada, que está localizada no coração 

da Sicília, um importante exemplo da era romana e onde você pode admirar os belos mosaicos que representam os costumes e costumes da época. Continuação para 

Agrigento. Almoço em um restaurante local. À tarde visite o famoso Vale dos Templos. Continue até a área de Selinunte. Acomodação no Hotel. 

Dia 12 Sexta-feira: Selinunte - Trapani salinas - Erice - Segesta - Palermo 

Café da manhã no hotel e partida para os saleiros de Trapani para uma visita panorâmica. Continue até Erice para a visita da vila medieval. Almoço em um restaurante 

local. Continue até Segesta para visitar o Templo Dórico que se caracteriza, não apenas por sua arquitetura única, mas também pela maravilhosa paisagem natural 

que o rodeia. Partida para Palermo. Acomodação no hotel. 

Dia 13 Sábado: Palermo 

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. 

Jantares durante o circuito poderiam acontecer no hotel como em um restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO 

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

ATENÇÃO: ESTE CIRCUITO INCLUI A EMISSÃO DE UM BILHETE DE BALSA PÚBLICA. EM CASO DE 

CONFIRMAÇÃO DO CIRCUITO E MUDANÇA SUCESSIVA NA RESERVA OU CANCELAMENTO DO MESMO, O 

VALOR CORRESPONDENTE AO BILHETE DE BALSA (APROXIMADAMENTE 130,00 PVP PREÇOS POR 

PESSOA) 

OU HOTÉIS SIMILARES 

Sorrento : Grand Hotel Vesúvio / Hotel Cesare Augusto / Hotel Michelangelo / Hotel La Residenza / Hotel Panorama 

 Para algumas partidas, o hotel poderia ser um hotel superior 3 estrelas em Sorrento 

     Para algumas partidas, o hotel poderia ser na área de Castellammare di Stabia, Sant'Agnello ou Vico Equense 

Salerno : Grand Hotel Salerno / Hotel Novotel / Hotel Polo Náutico 

Nàpoles : Hotel Nápoles **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo*** / Hotel Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo 

Caracciolo**** 

Palermo    : Hotel Cristal / Hotel Garibaldi / Hotel Garden English / Hotel Vecchio Borgo / Hotel Palazzo Sitano 

Área de Taormina/ 

Letojanni/Giardini Naxos : Hotel Ariston****(Taormina) / Hotel Caesar Palace****(Giardini Naxos) / Hotel Antares**** (Letojanni) /Hotel Villa 

Esperia**** 
EM ALGUMAS PARTIDAS, O HOTEL RESERVADO PODERIA ESTAR NA ÁREA DE CATANIA EM VEZ DE TAORMINA

Ragusa : Hotel Mediterrâneo / Hotel Poggio del Sole 

Selinunte  : Hotel Admeto / Hotel Althea 

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" 

NOITES PRÉ-TURNÊ: VEJA SEÇÃO "2021-2022 CIRCUITOS REGULARES NOTURNOS ADICIONAIS" 
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

VERÃO SUL E SICÍLIA 2021  (COD. RM-ECSE)

(COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA) 
SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO / ROMA-PALERMO 

13 DIAS/12 NOITES 

VENDA DE PREÇOS PARA PÚBLICO POR PESSOA BAIXA TEMPORADA 
2.250,00 por pessoa em um quarto duplo 

480,00 suplemento quarto único 

Terceira pessoa (adulto) SEM REDUÇÃO 

DATAS DE PARTIDA DE MEIA TEMPORADA: 

ABRIL DE 2021............... 05... 12...26 

JUNHO DE 2021 JUNHO........................ 14....21 

JULHO DE 2021 JULHO............... 05 

2021 OUTUBRO........... 25 

VENDA DE PREÇOS PARA PÚBLICO POR PESSOA ALTA TEMPORADA 
2.310,00 por pessoa em um quarto duplo 

560,00 suplemento quarto único 

Terceira pessoa (adulto) SEM REDUÇÃO 

DATAS DE PARTIDA DA ALTA TEMPORADA: 

2021 MAIO............... 03...10....17....24....31 

JULHO DE 2021 JULHO............... 19 

2021 AGOSTO............. 30 

SETEMBRO DE 2021...... 13....20....27 

2021 OUTUBRO........... 04....11....18 

O preço inclui: 

- Transferência em grupo do hotel em que os hóspedes estão hospedados (a noite do hotel em Roma não está incluída) para o ponto de partida do passeio 

- Acomodação com café da manhã buffet em hotéis 4 estrelas, ocupando quartos duplos com banheiro privativo ou chuveiro.

- 4 jantares no hotel de acordo com o programa

- 1 jantar em restaurante local de acordo com o programa indicado

- 6 almoços em restaurantes locais de acordo com o programa indicado

- Bebidas durante as refeições incluídas: 1/4 vinho ou uma bebida não alcoólica + 1/2 água mineral por pessoa por refeição

- Entrada para as Grutas de Pertosa (com passeio de barco)

- Transporte de ônibus de luxo de última geração de acordo com o número de participantes

ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, a viagem poderia ser feita com um motorista/guia.

- Guia de acompanhamento em espanhol (multilíngue) durante todo o passeio exceto o 1º dia, o 6º dia e o último dia. ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, a 

viagem poderia ser feita sem guia. 

- Passeios panorâmicos com guia de acompanhamento exceto em Pompéia, Nápoles, Paestum, Grutas de Pertosa, Palermo & Monreale, Agrigento e Siracusa. 

- Guias locais para a visita de Pompéia (máximo 02 horas), Nápoles (máximo 04 horas), Paestum (máximo 02 horas) e Grutas de Pertosa (máximo 02 horas), Palermo 

& Monreale (máximo 06 horas), Agrigento (máximo 02 horas) e Siracusa (máximo 04 horas).

- Passeio para Capri com balsa pública para Capri ida e volta. 

Por favor, note que em caso de cancelamento do passeio para Capri por razões meteorológicas, nenhum reembolso será feito

- Passagem marítima por balsa regular de Nápoles para Palermo em cabine interior partindo de Nápoles às 20:00 horas e chegando em Palermo às 07:00 horas 

aproximadamente (HORAS PARA CONFIRMAR). Por favor, note que uma vez que o bilhete de balsa é emitido, nenhum reembolso será feito em caso de 

cancelamento ou alterações. 

Por favor, note que na chegada muito cedo no hotel Palermo, os quartos podem não estar disponíveis. Os hóspedes podem deixar suas malas no depósito do hotel. 

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

- Iva Italiano
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O preço NÃO inclui: 

- Voos 

- Taxas Comunitárias - IMPOSTO MUNICIPAL

- Transferência de partida

- Quadro completo

- Ingressos para os monumentos, exceto os indicados como incluídos.

- Visita à Gruta Azul em Capri

- Dicas pessoais e extras.

- Serviço de bagagem. 

- Qualquer outro conceito não listado em "Preços incluem"

NOITES ADICIONAIS – PREÇOS POR PESSOA POR NOITE NO BB – IMPOSTO MUNICIPAL NÃO INCLUI 

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 

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

ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A NOVEMBRO   € 100,00 65,00 NÃO 

DEZEMBRO A MARÇO + JULHO A AGOSTO   € 86,00 50,00 NÃO

SUPLEMENTOS OPCIONAIS 

A) "GREENMONUMENTAL" (PREÇOS DE VENDA PÚBLICA):

151,00 por pessoa preços de varejo. 

Inclui: 

- entradas para os monumentos. Inclui ingressos para: Amalfi: claustro / Pompéia: ruínas / Paestum: área arqueológica / Nápoles: Capela San Severo

PALERMO: Capela Palatina / SEGESTA: Templo Dórico / AGRIGENTO: Vale dos Templos / P. ARMERINA: Vila Romana de Casale / SIRACUSA:

Zona Arqueológica 

/ Siracusa: Catedral.  ATENÇÃO: os dados referem-se ao preço válido na data de 01.04.20. Caso os ingressos fossem subir, teríamos que ajustar o preço

do suplemento automaticamente.

B) "VERDEOUT" (PREÇOS DE VENDA PARA O PÚBLICO):

37,00 por pessoa preços de varejo. 

Inclui: 

- hotel de transferência de partida Palermo – Aeroporto de Palermo ou porto de Palermo ou estação de trem  (válido apenas em conexão com os Encantos

do Sul & Sicília Roma-Palermo -TRANSFER GRUPAL circuito) 
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TERMOS DE VENDA 

A) PREVENT 2021:
-8% de desconto no preço de varejo do verão 2021 / INVERNO 2021/2022 / VERÃO 2022 (este itinerário se aplica

ao desconto pré-venda 2021)

-A oferta não inclui descontos em suplementos opcionais (noites pré/pós-turnê, Verdemonumental e outros). Aplica

apenas à taxa do circuito.

-Oferta válida até 31/12/2020 apenas para reservas com crédito de 30% do valor total da reserva (crédito

reembolsável em caso de cancelamento de acordo com as taxas gerais de cancelamento*)

-Passagens aéreas e de balsa emitidas para essas reservas não serão reembolsáveis

-Oferta se aplica a todas as reservas que chegam a partir de 05.01.2020 e não é retroativa (para reservas já

confirmadas)

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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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
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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.

• 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 receber a devolução.

atendimento ao cliente:

WhatsApp+ 1305 469 3027

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