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1º DIA LISBOA / CATÂNIA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Saída em voo especial direto para Ca-
tânia (sem serviço de catering a bordo). Chegada e assistência 
pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a 
viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Trans-
porte ao Hotel NH Catania Centro **** ou similar, em Catâ-
nia. Alojamento no hotel. 

2º DIA CATÂNIA / SIRACUSA / CATÂNIA 
Após o pequeno-almoço buffet, partida em direção a Siracusa, 
uma das maiores potências mediterrânicas do período clássico 
helenístico, terra natal de Aristóteles, e uma das cidades mais mo-
numentais da Sicília dos dias de hoje. Testemunho da grandeza 
desta antiga cidade-estado é o parque Arqueológico de Neapolis 
(entrada e visita incluída), com as suas famosas ruínas: Latomias 
do Paraíso, a “Orelha de Dionísio”, o Teatro Grego e o Anfiteatro 
Romano. Almoço em restaurante local. Na parte da tarde conhe-
cemos Ortígia, a ilha onde a cidade-estado foi originalmente fun-
dada mas que ostenta hoje dos melhores exemplos de arquitetura 
barroca da Sicília. Destacamos templo de Minerva transformado 
em Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethusa e o Templo de 
Apollo. Regresso a Catânia. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA CATÂNIA / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Após pequeno-almoço buffet, partida até Piazza Armerina para vi-
sita à famosa Villa Romana de Casale, que foi declarada Património 
Mundial graças aos seus bem conservados 3.500 m² de mosaicos. 
Almoço em restaurante local. Durante a tarde partimos em dire-
ção a Agrigento para visitar o famoso Vale dos Templos, que inclui 
o Templo de Juno, da Concórdia e Hercules, que representam nos 
dias de hoje, os melhores exemplos da civilização Grega na Sicília. 
Jantar e alojamento no Hotel Dioscuri Bay Palace **** ou 
similar, em Agrigento.

4º DIA AGRIGENTO/ MARSALA / SALINAS DE NUBIA 
/ ERICE / PALERMO 
Após pequeno-almoço buffet, saída em direção a Marsala com 
visita ao seu gracioso centro histórico e de uma cave do sedu-
tor vinho de Marsala, que alguns locais apelidam jocosamente 
de “vinho da meditação”. Visita guiada com explicação sobre a 
produção deste vinho, seguida de uma degustação deste néctar 
complexo e forte. Almoço em restaurante local. A caminho de 
Erice, passagem pelas Salinas de Nubia e os seus imprescindíveis 
antigos moinhos de vento, que bombeavam a água salgada para 
os rectângulos de evaporação. No topo do Monte Erice ergue-se 
a mítica cidade medieval do mesmo nome, mais parecendo uma 
criação da Deusa Harmonia em busca da paisagem perfeita sobre 
Trapani e as ilhas Egadi. Em hora a designar localmente, partida 
para Palermo. Jantar e alojamento no Hotel Mercure Palermo 
Centro **** ou similar.

5º DIA PALERMO / MONREALE / PALERMO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Durante a manhã fazemos a 
visita à capital da Sicília, Palermo, uma das cidades com mais pa-
trimónio cultural. Para além da visita panorâmica ao centro his-
tórico com guia local entramos na Capela Palatina e na Catedral 
com mais de nove séculos de história. Continuação em direção 
a Monreale, pequeno povoado localizado a cerca de 7 km de Pa-
lermo, onde visitamos a deslumbrante Catedral, edificada pelo rei 
Guilherme II, por guardar no seu interior maravilhosos mosaicos, 
únicos pela sua beleza e majestosidade. Visita ao Claustro Bene-
ditino, em puro estilo Normando. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre em Palermo para compras e visitas de caráter pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA PALERMO / CEFALÙ / CATÂNIA
Após pequeno-almoço no hotel, saída em direção à costa do 
mar Tirreno, para chegar à cidade de Cefalù. Pequena povoação 
localizada na Costa Norte da ilha, famosa pela sua Catedral em 
estilo Árabe-Normando, os seus mosaicos árabe-bizantinos, e pe-
las suas casas construídas sobre as rochas. Tempo livre. Almoço 
em restaurante local. Continuação da viagem até Catânia, cidade 
construída em pedra lávica do Etna, para passeio panorâmico a 
pé: Praça do Duomo, Catedral de Sant’Ágata e a fonte do elefante, 
símbolo de Catânia, a histórica Via Etnea e a Barroca Via Crociferi. 
Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel NH Catania 
Centro **** ou similar.

7º DIA CATÂNIA / MONTE ETNA / TAORMINA / 
CATÂNIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Se as condições climáticas o 
permitirem, subida até aos 1800 metros do monte Etna, o vul-
cão mais alto da Europa (possibilidade de subir aos 3300 metros 
como opcional¹), onde desfrutamos de uma paisagem deslum-
brante sobre o mar Jónico. Tempo livre para caminhar pelas 
crateras Silvestri. Continuação até Taormina, espetacularmente 
“pendurada” de um dos lados da montanha. Fundada em 400 
a.C., é famosa por ser um dos locais prediletos de celebridades do 
mundo inteiro. O passeio a pé pelas ruelas empedradas, leva-nos 
até ao teatro greco-romano. Visita ao teatro de onde se obtêm 
fabulosas panorâmicas sobre o mar, o Monte Etna e Taormina. 
Almoço em restaurante local. Tempo livre para deambular pelo 
centro histórico, apreciar o famoso artesanato local, comer um 
gelado siciliano, ou simplesmente sentar-se numa esplanada a 
tomar um cappuccino. Regresso ao hotel em Catânia. Jantar e 
alojamento no hotel.
¹Durante a visita ao Monte Etna o nosso tour leva-o até aos 1800 metros. 
Aqui os clientes podem ter tempo livre para compras, beber um café e 
passear pelas crateras Silvestri. Se o cliente pretender subir até à altitude 
de 2500 metros, pode adquirir, opcionalmente, um bilhete de teleférico; 
se pretender subir até aos 3300 metros, pode adquirir, opcionalmente, o 
bilhete inteiro que inclui o teleférico até aos 2500 metros + o passeio em 
4x4 com guias certificados. Recomendamos o uso de roupa confortável, 
uma peça de roupa mais quente e que leve um corta-vento, calçado con-
fortável como ténis ou botas de montanha (corta vento e botas de mon-
tanha podem ser alugados localmente). A subida acima dos 1800 metros 
não é recomendável a pessoas com problemas de tensão, de coração ou 
que sofram de asma.

8º DIA CATÂNIA / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre e almoço no hotel. 
Em hora a combinar localmente, partida para o aeroporto de Fon-
tana Rossa de Catânia. Formalidade de embarque e partida em 
voo especial direto para Lisboa (sem serviço de catering a bor-
do). Chegada. FIM DA VIAGEM

CIRCUITO NA SICÍLIA
CATÂNIA • SIRACUSA •  PIAZZA ARMERINA • AGRIGENTO • MARSALA • ERICE • PALERMO • MONREALE • CEFALÙ • MONTE 
ETNA • TAORMINA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

Voos diretos para Catânia
especial

voo

direto
exclusivo

circuito

NORTRAVEL

CEFALÙ

• Visita à Villa Romana del Casale em PIAZZA ARMERINA.

• Visita ao Vale dos Templos em AGRIGENTO.

• Prova de vinhos em MARSALA.

• Visita à Catedral e claustro de MONREALE.

• Subida ao MONTE ETNA até aos 1800 metros.

• Visita ao Teatro greco-romano de TAORMINA.

O diferencial deste circuito
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DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança
Todas as datas de 
partida € 1.565 € 1.795 € 1.485

• Passagem aérea em económica em voo especial direto de Lisboa a 
Catânia, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 15kg 
de porão + 1 peça de 7kg de bagagem de mão;

• Assistência nas formalidades de embarque em Lisboa;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itine-

rário;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o 

aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não in-

cluídas);
• Entradas em monumentos: zona arqueológica e Catedral de Siracu-

sa, Teatro Grego em Taormina, Villa Romana del Casale em Piazza 
Armerina, Vale dos Templos em Agrigento, Igreja Matriz de Erice; 
Capela Palatina e Catedral de Palermo, Catedral e Claustro de Mon-
reale;

• Subida ao Monte Etna até 1800 metros;
• Guias locais em Português ou Espanhol nas seguintes locais: visita 

de meio-dia a Siracusa, visita de meio-dia à Villa Romana del Casa-
le em Piazza Armerina, visita de meio-dia ao Vale dos Templos em 
Agrigento, visita de meio-dia a Palermo e Monreale;

• Prova de vinho e visita a uma cave em Marsala;
• Serviço de bagageiro à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação – € 135.

* Seguros complementares pág. 30

Durante o voo não serão servidas quaisquer refeições, quer na ida 
quer na volta. 

O PREÇO INCLUI

NOTA IMPORTANTE

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135, sujeito a alte-
ração. Preço da criança (2-11 anos) compartilhando quarto com dois 
adultos. 

PARTIDAs GARANTIDAs

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA

Julho 20 27 
agosto 3 10 17 24 31

PALERMO CEFALÙ

CATÂNIA

SIRACUSA
AGRIGENTO

ERICE
MONREALE

PIAZZA
ARMERINA

TAORMINAMONTE ETNAMARSALA

8 13 13 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

TAORMINA

AGRIGENTO

palermo

Catânia  Agrigento Palermo Catânia 
2 1 2 2
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