SICILIA
11 A18 ABRIL
2015
08 dias
Preço por pessoa:
1600 €

SICILIA A ILHA DO SOL

supl. indiv. 160€
sinalização de 500 €
até 10/01

UM PASSEIO PELA HISTÓRIA NUMA DAS MAIS BELAS ILHAS ITALIANAS. DA MAGNA GRÉCIA AO PODER
NORMANDO E ESPANHOL A SICILIA FOI PONTO ESTRATÉGICO NO DOMINIO DO MEDITERÂNEO; CRUZAMENTO
DE CULTURAS E DE FORTES TRADIÇÕES GUARDA AINDA IMPORTANTES LOCAIS PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE MONREAL, SELINUNTE, SIRACUSA, PIAZZA ARMERINA, TAORMINA ENTRE MUITOS OUTROS.
1º dia – 11/04 - LISBOA / ROMA /PALERMO
Comparência no aeroporto da Portela às 07.00 para embarque no voo
TP 832- 09.00/12.50 com destino a Roma. Continuação em voo da
Alitália às 17.10 para Palermo. Transfer para o hotel Astória Palace 4*
ou similiar, JANTAR e alojamento.

5º dia–15/04 RAGUSA/ SIRACUSA / CATANIA/TAORMINA
ROTA
DAS ALDEIAS
Pequeno-almoço
no hote. Breve visita da cidade e continuação para
Siracusa com a sua Visita de Siracusa cidade com a sua importante
zona arqueológica
DE incluindo
XISTO
Latomia e a Orelha de Dionisio e na

2ºdia – 12/04- PALERMO / MONREAL/PALERMO
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã, visita do centro histórico de
Palermo, antiga colonia fenícia onde se d descobrem vestígios das
civilizações grega, romana, árabe normanda, espanhola e bizantina.
destaque para o Teatro Massimo, Opera de Garibaldi, Capela Palatina e
os seus frescos na Vila de Monreale visita da Catedral e os seus
famosos claustros e frescos. ALMOÇO. A meio da tarde regresso ao
hotel. tempo livre. JANTAR.
3º dia –13/04 - PALERMO/SEGESTA/SELINUNTE/
AGRIGENTO
Pequeno almoço no hotel. Saída para Segesta, visita do Templo dórico,
exemplo magnifico da presença grega na ilha. Continuação para
Selinunte e visita da zona arqueológica, considerada uma das mais
vastas e monumentais da Europa, com numerosos templos e santuários.
ALMOÇO em restaurante local , seguindo depois para Agrigento.
Alojamento no Hotel dei Templi 4 *ou similar. JANTAR. Depois de
jantar passeio (Opcional) pelo vale dos templos iluminados.
4ºdia – 14/04 - AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/RAGUSA
Pequeno almoço no hotel. visita do famoso vale dos templos,
destacamos nesse conjunto o de Juno , Concordia, Heracles, Zeus,
Castor e Polux, considerados os mais bem conservados templos gregos
do mundo. Continuação para Piazza Armerina. ALMOÇO num
restaurante local. De tarde visitamos a Villa Casale que graças aos seus
3500 metros quadrados de mosaicos foi declarado património da
humanidade. Seguiremos depois para Ragusa. Alojamento e JANTAR
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Ilha de Origia o coração da cidade antiga, a Catedral, templo de
Atenas e templo de Apolo, Fonte de Aretusa, etc .ALMOÇO ,
Seguindo viagem para Catania, visita da cidade com destaque para a
Catedral e Castelo Ursino. Continuação para Taormina Alojamento e
PASSEIO 4X4
JANTAR..
6º dia – 16/04 -TAORMINA
Pequeno almoço no hotel. Manhã visita da cidade com destaque para
o seu famoso teatro grego. Almoço e tarde livre, ( opcional excursão
ao monte Etna). JANTAR..
7ºdia–17/04- TAORMINA / MESSINA /CEFALU / PALERMO

Pequeno-almoço no hotel. Continuação da viagem para Messina no
estreito do mesmo nome, visita desta cidade onde se desta a catedral
normanda do sec XII. ALMOÇO ,continuação ao longo da costa,
admirando as suas vilas e praias até Palermo, alojamento e
JANTAR.
8ºdia – 18/04- PALERMO/ ROMA /LISBOA

Pequeno-almoço. Em hora a determinar transfer para o aeroporto pra
embarque no voo com destino a Roma no voo da Alitália às 14.35 e
continuação para Lisboa no voo da TAP às 19.30/21.30

Possibilidade de estada em Roma. contacte-nos.

O PREÇO INCLUI:

Passagem aérea Lisboa /Roma/Palermo/Lisboa em classe
económica;

Transporte em autocarro privativo durante todo o percurso;

7 noites de alojamento em hotéis de 3* e 4* c/ peq. almoço;

5 almoços e 7 jantares;

Entradas e visitas conforme programa;

Acompanhamento por delegado da Noventur durante toda a
viagem;
 Seguro de viagem;




Taxas de serviço e IVA.
Taxas aeroporto (180€ à data de Nov. 2014)

