FANTASIA SICILIANA

Taormina

Palermo, Segesta, Agrigento, Piazza Armerina, Catânia, Taormina, Siracusa, Messina
ITINERÁRIO
1º Dia (Seg) – Portugal / Palermo
Voo regular com destino a Palermo, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Ter) – Palermo (Monreale)
Saída para Monreale e visitas à Catedral e ao Claustro Beneditino. Regresso a Palermo e visita panorâmica incluindo a Capela
Palatina e a Catedral. Almoço. Tarde livre ou possibilidade de
efectuar excursão opcional a Erice. Jantar e alojamento.
3º Dia (Qua) – Palermo / Segesta / Trapani / Agrigento
Saída para Segesta e visita ao Templo Dórico, de arquitectura
única inserido numa maravilhosa paisagem. Continuação pela
parte ocidental da Sicília e visita às salinas de Trapani. Prosseguimento até à região de Selinunte para conhecer um agro-turismo e a produção de azeite de oliva. Degustação de produtos
locais e almoço. Partida para Agrigento, “a mais bela cidade dos
mortais”. Visita do “Vale dos Templos”. Jantar e alojamento.

4º Dia (Qui) – Agrigento / Piazza Armerina / Catânia
Saída para Piazza Armerina e visita da esplêndida Villa Romana
del Casale, antiga residência da época romana com mosaicos
que representam os usos e costumes da época. Almoço e prosseguimento para Catânia, construída com pedra lávica do Etna.
Degustação do doce típico da região e passeio pelo centro da
cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia (Sex) – Catânia (Monte Etna e Taormina)
Excursão ao Monte Etna (suj. às condições meteorológicas), o
vulcão activo mais alto da Europa. A 1800m pode desfrutar de
uma espectacular vista sobre toda a Sicília, antes de chegar aos
Monti Silvestri, pequenas crateras rodeadas de lava ainda quente das últimas erupções. Almoço num agro-turismo no sopé do
vulcão. Continuação para Taormina e tempo livre para passear
nas ruelas típicas ou visitar o Teatro Grego. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sáb) – Catânia (Siracusa e Noto)
Excursão a Siracusa, a maior cidade da antiguidade, que se
estende ao longo do mar junto à ilha de Ortigia. Oferece ao
visitante provas de seu passado glorioso como o Templo de
Minerva, a lendária Fonte de Aretusa, o Templo de Apolo, o
Teatro Grego, o anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço e visita a Noto, a capital do barroco siciliano. Jantar
e alojamento.
7º Dia (Dom) – Catânia / Messina / Cefalu / Palermo
Saída para Messina e passeio panorâmico incluindo o estreito
que separa o continente italiano da Sicília. Continuação para
Cefalu, antiga praça cartaginesa. Almoço e tempo livre para
passear pelas suas ruas estreitas. viagem de regresso a Palermo.
Jantar e alojamento.
8º Dia (Seg) – Palermo / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA DESDE

Datas

Duplo

Single

Jan-Mar+30 Out-19 Mar’18
Abr-Jun+Set-23 Out
Jul-Ago
30Dez

1.370 €
1.470 €
1.532 €
1.583 €

1.570 €
1.678 €
1.740 €
1.787 €

Supl.bebidas jantar de reveillon – 20€, a pagar localmente.
Supl.transfers nocturnos e 1 pax – consulte-nos.
Suplementos tarifa aérea (base Alitalia cl.Q) Alitalia – outras classes cl.S100€, cl.N 145€; Tap – consulte-nos.

CIRCUITOS EUROPEUS SELEÇÃO 2017/18

Desde

1.370€ 8 Dias

Datas de Partida
Circuito com guia acompanhante em língua espanhola:
Segundas de Fevereiro de 2017 a 19 de Março de 2018
(excepto 25 de Dezembro de 2017 e 01 de Janeiro 2018)
Saídas extras na Semana Santa 08 e 15 de Abril (sábados)
e 30 de Dezembro de 2017 (sábado).
Circuito com guia acompanhante em língua portuguesa:
Abril
24
Maio
08, 22
Junho
05, 19
Setembro
04, 18
Outubro
02, 16

Serviços Incluídos
• Passagem aérea Portugal / Palermo / Portugal em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua espanhola ou portuguesa nas datas indicadas;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 13 refeições;
• Entradas nos monumentos;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
AZ 186,54€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem.
Os preços não incluem
• Bebidas às refeições;
• Taxas locais de cidade;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.
HOTÉIS PREVISTOS
Palermo
Agrigento
Catânia

4*
Palazzo Sitano / Excelsior Mercure
Della Valle / Scala dei Turchi / Baía di Ulisse
Excelsior Mercure / NH Catania /
Il Principe / Nettuno

7

