
43 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - ÁREA CATANIA
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Catania. Noite a 
bordo.

DIA 2 (sábado) ÁREA CATANIA
Chegada e assistência. Hoje incluímos uma visita 
panorâmica de Catania. Com o nosso guia local, 
vamos admirar sua catedral, a Universidade de Ca-
tania e o Mercado De Peixe. Translado para o hotel. 
Jantar e hospedagem.

DIA 3 (domingo) ZONA DE CATANIA - MONTE ETNA 
- TAORMINA - ÁREA CATANIA
Buffet de café da manhã. Hoje uma interessante 
excursão de dia inteiro nos aguarda. Vamos sair em 
direção a Piazza Armerina, onde teremos tempo 
livre. Opcionalmente podemos fazer a visita à Villa 
Romana do Casale onde seu conjunto de mosai-
cos se salienta. Almoço no restaurante. Continue 
até Cefalù onde vamos dar um passeio para con-
hecer este precioso Porto de pesca. Nesta cidade 
destaca-se a sua Catedral Norman e seus mosai-
cos bizantinos com a figura do “Cristo Pantocrator”. 
Chegada em Palermo. Jantar e hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) ZONA CATANIA - PIAZZA AR-
MERINA - CEFALÚ - PALERMO
Buffet de café da manhã. Hoje uma interessante 
excursão de dia inteiro nos espera. Partiremos para 
a Piazza Armerina, onde teremos tempo livre. Op-
cionalmente podemos fazer a visita à Villa Romana 

del Casale onde destaca seu conjunto de mosaicos. 
Almoço no restaurante. Continuação para Cefalù 
onde faremos um passeio para conhecer este belo 
porto de pesca. Nesta cidade destaca sua catedral 
normanda e seus mosaicos bizantinos com a figura 
de “Cristo Pantocrator”. Chegada em Palermo. Jan-
tar e alojamento.

DIA 5 (terça-feira) MONREALE - PALERMO
Buffet de café da manhã. De manhã partida para 
Monreale e visita desta cidade junto com nosso guia 
local. Bela cidade que já foi um lugar de caça dos 
reis normandos. Retornar para Palermo e visita pa-
norâmica da cidade onde a sua Catedral se destaca, 
Igreja do Martorana, Massimo Theatre e do Capela 
Palatina, onde vamos entrar juntos com nosso guia 
local. Almoço Tarde livre, jantar e alojamento.

DIA 6 (quarta-feira) PALERMO-SEGESTA-ERICE-
TRAPANI-AGRIGENTO
Regime de pensão completa. Nossa primeira visita 
será Segesta com seu famoso templo. Dórico. Con-
tinuaremos em direção a Érice, onde desfrutaremos 
da visita desta bela cidade medieval juntamente 
com o nosso guia acompanhante. Almoço em res-
taurante e partida para Trapani. Incríveis vistas das 
Ilhas Égadi vão nos seduzir. Nós vamos andar por 
seu histórico centro de pedestres, a Via Garibaldi, 
com palácios barrocos e Via Vittorio Emanuele com 
suas igrejas de San Carlo e San Francesco. Chegada 
em Agrigento, jantar e Hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) VALLE DE LOS TEMPLOS, 
RAGUSA, NOTO E SIRACUSA
Buffet de café da manhã e visita com guia local do 
Vale do os templos gregos. Todos eles em estilo dó-
rico, destacam-se o Templo da Concórdia, o Templo 
de Hércules, etc. Em seguida iremos para a cidade 
de Ragusa, onde podemos andar em torno do seu 
centro. Histórico barroco. Almoço no restaurante. 
Pela tarde, visitaremos Noto, um dos melhores 
exemplos do barroco siciliano. Continue para Syra-
cuse. Jantar e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) SIRACUSA
Buffet de café da manhã e saída para visitar o 
Santuário da lagrima. Continuação para a ilha de 
Ortigia, onde vamos dar um passeio com o nosso 
guia acompanhante. Almoço no restaurante. Pos-
sibilidade de realizar uma visita guiada opcional 
da ilha de Ortigia, a catedral e a fonte de Aretusa. 
Vamos terminar com um passeio de barco. Jantar 
e hospedagem.

DIA 9 (sábado) SIRACUSA
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Catania. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

SICÍLIA CLÁSSICA
Catania, Cefalù, Monreale, Palermo, Agrigento, Ragusa e Siracusa

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Visita panorâmica de Catania.

• Excursão ao Monte Etna.

• Excursão para Segesta, Erice, Trapani.

• Excursão ao Vale dos Templos, Ragusa e Noto.

• Visitas a Taormina, Cefalù, Monreale, Palermo e Siracusa.

Datas de saída

Maio 10 17 24

Junho 7 14 21 28

Julho 5 12 19

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6 12 20

Outubre 4 11 18

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.040

Suplemento apart. Individual ................... 360

Desconto média pensão  ........................... -155

Hotéis previstos ou similares

Área Catania Meditur Ognina 3***Sup Ciudade

Palermo Cit Hotel Dea 4**** Ciudade

Agrigento Hotel Dei Pini 4**** Ciudade

Grand Hotel Mose 4**** Ciudade

Siracusa Panorama 4**** Ciudade

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água e vinho nas refeições).

• Excursões de dia inteiro: Segesta, Erice, Tra-
pani. Vale dos Templos, Ragusa e Noto.

• Excursões de meio dia: 
Visita panorâmica de Catania. 
Excursão ao Monte Etna.  
Visita a Taormina,  
Visita a Cefalù, Visita a Monreale e Palermo. 
Visita a Siracusa.

• Entradas incluídas: 
Segesta Vale dos Templos. Santuário da Ma-
donna delle lacrime.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• A visita ao Monte Etna pode ser suspensa devido a 
causas tempo ou o próprio vulcão.
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9  dias  ... a partir de  1.040 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


