TAORMINA RUÍNAS DO TEATRO GREGO

ITÁLIA

Palermo
1 + 2
2 Catânia

Agrigento 1

1 Siracusa

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

1400

PREÇO DESDE

SICÍLIA CLÁSSICA

130

8 Dias 7 Refeições

€

TAXAS DE AEROPORTO INCLUÍDAS : 125€*
SÁBADO: PORTO OU LISBOA - PALERMO APA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
do voo indicado. Formalidades de embarque e partida
com destino a Palermo, via uma cidade italiana. Chegada
e transfer ao hotel. Tempo livre para começar a descobrir
a capital da Sicília, porta de entrada nesta ilha admirada
desde a antiga Grécia. Ao final da tarde, reunião com o seu
guia na receção do hotel. (Jantar Opção TI) e alojamento.
DOMINGO: PALERMO (MONREALE) MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: a Capela Palatina,
cujos maravilhosos mosaicos relatam cenas bíblicas, a
Catedral de Palermo, com influências arquitetónicas das
diferentes culturas que passaram pela Sicília, entre outros.
Saída até à cidade vizinha de Monreale para visitar a sua
Catedral, um dos melhores exemplos da arte normanda no
mundo. Regresso a Palermo. Almoço e tarde livre. (Jantar
Opção TI) e alojamento.
2ª FEIRA: PALERMO – CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA – CATÂNIA MP
Pequeno-almoço. Saída para Cefalú, agradável porto pesqueiro sobre o Adriático. Tempo livre para visitar a estupenda catedral Normanda, cuja construção remonta a 1131, e
para passear pelas estreitas ruelas repletas de ourivesarias
e elegantes lojas, que conservam o encanto medieval. Continuação para Piazza Armerina. Almoço numa casa rural.
Visita da Villa Romana del Casale, esplêndida e luxuosa
mansão romana, situada no coração da ilha e onde se podem admirar os preciosos mosaicos que representam os
usos e costumes daquele tempo. Continuação para Catânia.
(Jantar Opção TI) e alojamento.
3ª FEIRA: CATÂNIA (ETNA – TAORMINA) MP
Pequeno-almoço e saída, se as condições climatéricas o
permitirem, em direção ao Monte Etna, um dos vulcões
mais ativos do planeta e o mais alto da Europa com 3345
metros. O autocarro subirá até ao Refúgio Sapienza, a 1800
metros. Ao longo da subida, veja a vegetação a dar lugar a
uma paisagem lunar de crateras e fissuras vulcânicas. Visita
livre das famosas crateras vulcânicas, as “Crateri Silvestri.
Almoço numa casa rural onde teremos uma degustação
de vinhos e produtos típicos. Continuação para Taormina
e tempo livre para conhecer a cidade e o seu Teatro Greco-romano, a partir do qual poderá desfrutar de uma magnífica paisagem formada pelo Etna e o Mar Jónico. Regresso a Catânia. (Jantar Opção TI) e alojamento.
4ª FEIRA: CATÂNIA - SIRACUSA MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica a pé pela cidade que
se caracteriza fundamentalmente pelas suas construções
realizadas em pedra vulcânica. Conheça o mercado de
peixe e descubra esta “cidade-fénix”, obrigada a “renascer
das cinzas” diversas vezes na sua história, devido à impetuosidade do Etna. Continuação para Siracusa fundada
entre 734 e 733 a.C. Breve paragem para visitar o famoso
Santuário de Madonna delle Lacrime. Chegada ao hotel e
almoço. De tarde, visita dos lugares mais importantes da
cidade, considerada uma das maiores da antiguidade, admirando os vestígios do seu passado glorioso: o Templo
de Minerva, a Fontana de Arethusa, o Templo de Apolo,
o Teatro Grego o Anfiteatro Romano, a Orelha de Dionísio
(assim conhecida devido à sua qualidade acústica), e a Ara
de Geron. (Jantar Opção TI) e alojamento.
5ª FEIRA: SIRACUSA – NOTO – RAGUSA - AGRIGENTO PC
Pequeno-almoço. Saída até Noto, a capital do barroco siciliano, famosa pelas suas varandas típicas de ferro forjado.
Tempo livre para admirar o seu centro histórico e a Catedral. Encante-se com a paisagem montanhosa e com arquitetura de estilo barroco do centro histórico. Continuação
para Ragusa, património da Unesco. Almoço. Tempo livre
para conhecer esta cidade cheia de encanto e história com
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as suas memórias medievais e os seus edifícios barrocos.
Continuação da viagem com destino a Agrigento, descrita
como “a cidade mais bela dos mortais” e onde poderá encontrar 10 maravilhosos templos dóricos. Visita do famoso
Valle dei Templi, declarado Património da Humanidade pela
UNESCO em 1997. Jantar e alojamento.
6ª FEIRA: AGRIGENTO – SEGESTA – ERICE – PALERMO MP
Pequeno-almoço. Saída até Segesta para visitar o extraordinário Templo Dórico, o qual se distingue não só pela
arquitetura singular como também pela paisagem natural
que o rodeia. Continuação para Erice, povoação medieval
da Sicília e um importante centro internacional de investigação científica. Degustação de um doce típico á base de
amêndoas antes de ter tempo para passear e visitar a sua
maravilhosa catedral. Almoço. Continuação para Palermo.
(Jantar Opção TI) e alojamento.
SÁBADO: PALERMO - PORTO OU LISBOA PA		
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, transfer ao aeroporto.
Formalidades de embarque e partida em voo com destino
à sua cidade de origem. Chegada. Fim dos nossos serviços.
A ordem do itinerário pode alterar sem prejuízo das visitas
previstas.

Preço desde para a saída de Lisboa a 7 Novembro 2020
na categoria Seleção com a tarifa aérea Alitalia classe O.
Simule online todas as datas abaixo, em viagenstempo.pt, para
obter o preço final de acordo com a melhor tarifa disponível no
momento da sua reserva.
*Devido à variação do preço do combustível, as taxas de aeroporto
estão sujeitas a alteração até 20 dias antes da partida.

DATAS DE SAÍDA

SAÍDAS AOS SÁBADOS

ABRIL 2020 A MARÇO 2021
ITI. 130

ABR

4

11

18 25

NOV

7

14

21 28

MAI

2

9

16 23 30

DEC

5

12

19 26

JUN

6

13 20 27

JAN 21

2

9

16 23 30

JUL

4

11

18 25

FEV 21

6

13 20 27

15 22 29

MAR 21

6

13 20 27

AGO

1

8

SET

5

12 19 26

OUT

3

10 17 24 31

202020

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
VOOS
CATEGORIA DE HOTÉIS:

SELEÇÃO

130 - SICÍLIA CLÁSSICA
CATÂNIA ANTIGO TEATRO ROMANO

Preço desde
Taxas Aeroporto incluídas : 125
Supl. Individual desde

1400
450

TAXAS HOTELEIRAS NÃO INCLUÍDAS
Taxas hoteleiras na Sicília não incluídas. Pagamento diretamente
no hotel.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO

Pequeno-almoço (Buffet na maioria dos hotéis);
7 Refeições (sem bebidas);
Transfers in/out só com apoio do transferista;
Guia acompanhante em espanhol;

Some as refeições base do itinerário àquelas indicadas
como Opção TI. Nesta versão, o programa passa a ter 13
refeições no total.

VISITAS OU EXCURSÕES

Por um suplemento adicional de: 145€

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE
Palermo
Catânia
Siracusa
Agrigento

CAT. SELEÇÃO
Mercure Centro 4*
NH Palermo 4*
Katane 4*
Nettuno 4*
Jolly Aretusa 4*
Panorama Hotel 4*
Kore Hotel 4*
Dei Pini 4*

Panorâmicas de Palermo (com entradas), Monreale (com entradas) e Catânia
Visita da zona arqueológica de Siracusa e Catedral (com entradas);
Valle dei Templi (com entradas).

VISITAS LIVRES ORIENTADAS PELO GUIA ACOMPANHANTE
Cefalú, Villa Romana del Casale com entradas em Piazza Armerina,
Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta com entradas,
Erice.

SEGURO DE VIAGEM

INCLUÍDO

COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO
WWW.VIAGENSTEMPO.PT
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