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NÁPOLES | POMPEIA |SORRENTO | COSTA AMALFITANA | SALERNO | PESTO |
RÉGIO DA CALÁBRIA | MESSINA | MILAZZO | LÍPARA | VULCANO | CEFALÙ |

PALERMO | TRÁPANI | CORLEONE | AGRIGENTO | PIAZZA ARMERINA |
CATÂNIA | SIRACUSA | NOTO | ETNA | TAORMINA 

TODAS AS VISITAS E REFEIÇÕES INCLUÍDAS – PENSÃO COMPLETATODAS AS VISITAS E REFEIÇÕES INCLUÍDAS – PENSÃO COMPLETA

22 JULHO (Domingo) – COIMBRA / PORTO ou LISBOA / NÁPOLES / POMPEIA / SORRENTO
Em  hora  a  combinar,  transporte  de  Coimbra  em  moderno
autocarro,  em  direção  ao  aeroporto  do  Porto  ou  Lisboa.
Formalidades  de  embarque  e  saída  em  voo  com  destino  a
Nápoles. Chegada ao aeroporto de Nápoles. Almoço. Reunião
com  o  guia.  Partida  em  direção  a  Sorrento.  Paragem  em
Pompeia,  onde  visitaremos  as  escavações  desta  famosa
cidade que foi completamente enterrada por uma erupção do
Vesúvio  em  79  d.C. Continuação  em  direção  a  Sorrento.
Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

23 JULHO (Segunda-feira) – SORRENTO / COSTA AMALFITANA / SALERNO / PESTO
Pequeno-almoço no  hotel.  Passeio  panorâmico  por
Sorrento.  Continuação ao longo da  Costa Amalfitana
até Positano, um dos enclaves mais característicos da
Península  de  Sorrento,  empoleirado  entre  os
penhascos e a montanha. Aqui poderemos contemplar
uma  magnífica  vista  de  toda  a  cidade.  Almoço.
Continuação  até  Amalfi,  a  principal  cidade  da  Costa
Amalfitana, famosa pela sua beleza, pela sua Catedral e
pela  produção  de  limoncello,  licor  típico  da  região.
Continuação  até  Salerno,  segunda  cidade  mais
importante da Campânia e passeio panorâmico, onde

podemos apreciar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou a Catedral de
San Matteo. Jantar e alojamento em Pesto.
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24 JULHO (Terça-Feira) – PESTO / RÉGIO DA CALÁBRIA / MESSINA / MILAZZO
Pequeno-almoço no  hotel.  Saída  para  visita  à  zona
arqueológica de Pesto, onde se destacam três dos templos
dóricos do  século V a.C. Partida para  Régio da Calábria:
visita aos magníficos  Bronzes de Riace,  duas estátuas de
bronze encontradas no Mar Jónico a cerca de 6 a 8 metros
de profundidade, por Stefano Mariottini durante as suas
férias em 16 de agosto de 1972. Almoço. Continuação até
Messina. Visita à cidade estreita com a sua  Catedral e o
seu Relógio. Continuação até Milazzo. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

25 JULHO (Quarta-Feira) – MILAZZO / LÍPARA / VULCANO / MILAZZO
Pequeno-almoço no hotel e saída com destino ao Porto de
Milazzo. Saída para visita ao promontório do Cabo Milazzo.
De seguida iremos fazer a primeira paragem em Lípara para
visitar o centro histórico. Almoço. Continuação até à ilha de
Vulcano, onde os passageiros podem optar por tomar banho
nas fontes termais, na área de lama sulfurosa e ir para a bela
praia de areia preta. Regresso a  Milazzo ao final da tarde.
Jantar e alojamento no hotel.

26 JULHO (Quinta-Feira) – MILAZZO / CEFALÙ / PALERMO
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção a  Cefalù,
uma vila  encantadora  perto  do  mar  que  apresenta  ao
visitante  uma maravilhosa  exibição  artística  de  luzes  e
cores.  Não  se  esqueça  de  visitar  a  maravilhosa
"Cattedrale Normanna", cuja construção remonta a 1131
e ao "Lavatório Medieval". Tempo livre para passear por
entre  as  ruas  estreitas  cheias  de  joalheiros  e  lojas
elegantes  que  retêm  todo  o  seu  fascínio  medieval.
Continuação até  Palermo.  Almoço em restaurante local.
Visita a Monreale com a Catedral e o seu claustro. Mais
tarde, visita à cidade de  Palermo e aos seus principais
monumentos como a Capela Palatina e a Catedral de Palermo. Jantar e alojamento no hotel. 

27 JULHO (Sexta-Feira) – PALERMO / TRÁPANI / CORELONE / AGRIGENTO
Pequeno-almoço no hotel e partida para a parte ocidental da Sicília
para a realização de uma visita panorâmica a Trápani, com as suas
salinas.  Visitaremos a área de produção do sal  marinho cercado
pelos  Moinhos  que  permitem  a  elaboração  do  famoso  sal  de
Trápani.  Almoço.  Continuação até  Corleone, conhecida por ser o
lugar onde nasceu o fenómeno da Máfia, que se mantém presente
até aos dias de hoje. Continuação em direção a Agrigento. Jantar e
alojamento.
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28 JULHO (Sábado) – AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / CATÂNIA
Pequeno-almoço no  hotel.  Pela  manhã visita  ao  famoso  e
único  "Vale dos Templos".  Partida para a  Piazza Armerina:
visita à esplêndida Villa Romana del Casale, moradia de luxo,
localizada no coração da  Sicília, um importante  exemplo da
época romana, onde pode admirar os belos mosaicos que
representam os usos e os costumes dessa época. Almoço.
Continuação  até  Catânia.  Chegada  ao  hotel.  Jantar e
alojamento.

29 JULHO (Domingo) – CATÂNIA / SIRACUSA / NOTO / CATÂNIA
Pequeno-almoço no hotel e pela manhã partida para Siracusa: a
maior cidade da antiguidade fundada em 734-733 a.C. e chamada
Syraka. Estende-se ao longo do mar, ao lado da  ilha de Ortígia,
que  está  ligada  ao  continente  por  uma  ponte  e  oferece  aos
visitantes as reminiscências do seu glorioso passado: o Templo de
Minerva, transformado na Catedral Cristã, a lendária Fontana di
Arethusa,  o  Templo  de  Apolo,  o  Teatro  Greco,  o  Anfiteatro
Romano localizado perto da pedreira onde se encontra a  Orelha
de Dionísio.  Almoço. Continuação para visitar  Noto, a capital do

Barroco Siciliano,  onde poderá admirar  a Catedral  completamente renovada depois de vários anos de
restauração,  seguindo  os  tradicionais  procedimentos  de  construção.  Regresso  a  Catânia.  Jantar e
alojamento no hotel.

30 JULHO (Segunda-feira) – CATÂNIA / ETNA / TAORMINA / CATÂNIA
Pequeno-almoço no hotel e partida de comboio de Catânia para
um  pequeno  e  bonito  circuito  em  torno  do Etna,  uma  das
melhores maneiras de ver de todas as perspetivas o imponente
vulcão  e  as  belas  paisagens  que  o  cercam.  Continuação  até
Taormina que  está  localizada  no  topo  da  pitoresca  rocha  do
Monte  Tauro  (204m  de  altitude).  Almoço.  Tempo  livre  para
compras, para descobrir as ruas românticas da cidade ou para
visitar  o  famoso  Teatro  Grego.  Aqui  poderá  desfrutar  de  um

magnífico panorama onde o Etna se funde com o Jónico. Regresso até Catânia. Jantar e alojamento.

31 JULHO (Terça-feira) – CATÂNIA / PORTO ou LISBOA / COIMBRA
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre até à hora do transfer para o aeroporto de Catânia. Formalidades
de embarque e partida em voo com destino ao Porto ou Lisboa. Chegada e transporte em autocarro até
Coimbra. Fim da viagem e dos nossos serviços.
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Preço por pessoa em Quarto Duplo: 2095€

Suplemento de Quarto Individual: 350€

Lugares Limitados!
Inscrições até dia 15 de Abril

Hotéis Previstos:

SORRENTO:  HILTON SORRENTO PALACE 4**** (ou similar)
PAESTUM: HOTEL DEI PRINCIPI 4**** (ou similar)
MILAZZO: HOTEL RIVIERA LIDO 3*** (ou similar)
PALERMO: HOTEL ASTORIA PALACE 4**** (ou similar)
AGRIGENTO: HOTEL DELLA VALLE 4**** (ou similar)
CATANIA : HOTEL VILLA ITRIA 4**** (ou similar)

Os preços incluem:
 Transporte de autocarro Coimbra / Porto ou Lisboa / Coimbra
 Passagem aérea Porto ou Lisboa / Nápoles e Catânia / Porto ou Lisboa, em classe económica com

bagagem de porão (20Kgs)
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (a reconfirmar na emissão)
 Circuito em autocarro segundo itinerário indicado acima, em Pensão Completa  
 Estadia em hotéis de 4* (à excepção de Milazzo 3*)
 Guia acompanhante de língua espanhola de acordo com o itinerário
 Guias locais em espanhol para as visitas a: Pompeia , Palermo, Agrigento e Siracusa
 Excursão de barco (não privada) Lípara – Vulcano
 Ferry Régio da Calábria – Messina
 Visita ao Monte Etna de comboio
 Todas as entradas nos monumentos indicados
 Taxas de estadia nos hotéis
 Auriculares em Pompeia, Palermo e Siracusa
 Seguro de viagem

Excluindo:
 Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não

indicados.
 Seguro Plus de Assistência médica: 30€/pessoa
 Seguro de cancelamento e interrupção de viagem: 30€/pessoa
 Gorjetas
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Condições de pagamento: 

 Sinalização no momento da inscrição:  800€
 Restante pagamento até dia 15/06

Condições de Cancelamento: 

 Até 15/06: Todos os gastos com o cancelamento que não forem recuperáveis.
 A partir de 15/06: 100% do valor da viagem

Notas importantes: 
- Caso não se atinja o número mínimo de 30 participantes poderá existir um suplemento máximo de 50€
por pessoa.
- Caso não se atinja o número mínimo de 25 participantes a viagem não se realizará.
- A Bonsai Viagens reserva-se ao direito de admissão na presente viagem.
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