TOUR MAGNIFICA ITALIA
1º Dia – ROMA / ASSIS / SIENA / FLORENÇA - Saída às 7h30 em ônibus de luxo.
Percorrendo a “Autostrada del Sole” chegaremos a Assis, onde faremos pequena visita à
cidade. Aconselhamos visita à Basílica de San Francesco e Santa Chiara que guarda os
lindos afrescos de Giotto e Cimabue. Tempo livre. Em seguida continuação a Siena.
Tempo à disposição para visitar a cidade medieval construída sobre três colinas no
coração da Toscana. Conhecida em todo mundo pela esplêndida Piazza del Campo, lugar
onde se celebra anualmente o “Palio delle contrade”. À tarde, saída até Florença.
Chegada, acomodação e jantar.
2º Dia – FLORENÇA - Meia pensão no hotel. Saída para visita a essa estupenda cidade,
berço do Renascimento italiano com todo o seu esplendor. Visita à Catedral, cujo
Batistério, de extraordinário conjunto de mármores brancos, verdes e rosados, é
característico da arte medieval Fiorentina e do Renascimento. Visita ao Duomo de Santa
Maria dei Fiore, símbolo de riqueza e poder da Florença dos séculos XIII e XIV, com a
Cúpula de Brunelleschi, o Campanário de Giotto, o Batistério - construção romana famosa
por suas portas de bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim chamada por
Michelangelo)–, a Piazza della Signoria, o Palácio Velho, edifício gótico de aspecto
austero, e, por fim, a Igreja de Santa Croce localizada numa das praças mais antigas da
cidade.
3º Dia – FLORENÇA / PISA / PADUA/ VENEZA - Café da manhã e saída com destino a
Pisa, visita à praça dos milagres, onde estão localizados a Catedral, o Batistério e a Torre
Pendente; tempo livre. Em seguida continuação para Pádua. Breve visita à Basílica de
Santo Antonio. Continuação a Veneza, cidade das gôndolas e das numerosas obras de
artes nascidas da fusão do Oriente e o Ocidente. Acomodação e jantar.
4º Dia – VENEZA - Meia pensão no hotel e visita a essa cidade sedutora e misteriosa,
composta por 177 ilhas, 150 canais com 400 pontes. Navegando no Gran Canal até a
Piazza San Marco, faremos uma visita panorâmica que inclui a Piazza e o Palácio Ducal,
símbolo da glória e do poder de Veneza, unido ao Palácio das Prisões através da ponte
dos Suspiros. Visita a uma fábrica de cristais. Tempo livre.

5º Dia – VENEZA / SAN MARINO / ROMA - Café da manhã e saída com destino a San
Marino, uma das menores repúblicas do mundo. Tempo livre para passeio por essa
pequena cidade medieval. À tarde continuação a Roma. Chegada e acomodação.
6º Dia – ROMA - Café da manhã e saída para visita de dia inteiro à cidade eterna,
incluindo Piazza della Republica, Via Veneto, Phanteon, Piazza Navona, Fontana di Trevi,
Basílica di San Pedro etc. À tarde continuação da visita à Basílica de Paulo (fora muro),
Coliseo, Foro Romano etc. Retorno no final da tarde ao hotel.
7º Dia – ROMA / NÁPOLES / POMPÉIA / SORRENTO - Café da manhã e saída com
destino à típica cidade de Nápoles, chegada e passeio panorâmico pela cidade, incluindo a
avenida beira-mar, uma das mais bonitas da Itália onde estão localizados o Castelo
Dell´Ovo, o Porto de Margelina, o Aquário etc. Em seguida continuação a Pompéia, cidade
destruída pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 D.C. Visita às
escavações. Almoço. Em seguida continuação até Sorrento. Acomodação e jantar no hotel.
8º Dia – SORRENTO / CAPRI / SORRENTO - Meia pensão no hotel. Traslado ao porto
para embarque com destino a Capri. Chegada e visita à cidade; se as condições do tempo
permitirem, visita à Grutta Azzura. À tarde, retorno a Sorrento.
9º Dia – SORRENTO / PALERMO - Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades
independentes. À tarde transfer ao porto para embarque no Navio Tirrenia com destino a
Palermo. Acomodação em cabines duplas.
10º Dia – PALERMO - Chegada por volta das 6h30, desembarque, transfer ao hotel e
acomodação. Dia livre para visitar a cidade. Jantar no hotel.
11º Dia – PALERMO / MONREALE / PALERMO - Café da manhã no hotel e saída para
visita à cidade: o Palácio Normando com a Capela Palatina e sua decoração bizantina feita
toda em mosaico de ouro, a Catedral, a Praça da Vergonha (assim chamada por conter
estátuas nuas) etc.; em seguida continuação à cidade de Monreale, visita à Catedral
Bizantina com o Claustro todo decorado em mármore colorido e mosaicos de ouro; retorno
a Palermo. À tarde poderá ser feita visita opcional ao Convento dos Capuccinos, onde nas
catacumbas estão guardados mais de 1.500 corpos embalsamados por uma técnica que
eles ainda hoje não revelam, entre eles encontram-se nobres, cardeais e famílias ricas. O
último corpo embalsamado foi de uma menina de 7 anos que parece estar dormindo.
Jantar no hotel.

12º Dia – PALERMO / SELINUNTE / AGRIGENTO - Café da manhã. Saída com destino a
Selinunte, visita ao sítio arqueológico. Almoço e continuação a Agrigento. Chegada e visita
ao Vale dos Templos, incluindo o templo de Zeus, Júpiter, Diana e Concórdia.
Acomodação no hotel e jantar. Após o jantar visita em ônibus aos Templos Iluminados.
13° Dia – AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / RAGUSA / NOTO / SIRACUSA - Café da
manhã no hotel e saída com destino à Piazza Armerina, cidade localizada no coração da
Sicília. Visita à Villa Romana do séc. II D.C. com seus magníficos mosaicos que retratam a
vida das famílias da época. Continuaremos a Ragusa onde almoçaremos em local típico,
em seguida visita à cidade e continuação a Noto, a cidade mais barroca da Sicília, cujos
palácios são em estilo barroco e rococó. Continuação a Siracusa. Acomodação e jantar.
14º Dia – SIRACUSA - Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade fundada pelos
gregos entre 734 e 733 D.C., visita ao parque arqueológico onde se encontram o Anfiteatro
Grego-romano, a gruta Orecchio de Dionísio, etc.; em seguida visita à parte da ilha com a
catedral construída com colunas gregas, a legendária Fonte de Aretusa, etc. Retorno ao
hotel e almoço. Tarde livre. Jantar no hotel.
15º Dia – SIRACUSA / ETNA / TAORMINA - Café da manhã no hotel, saída para visita à
montanha mais alta da Sicília: o Monte Etna (3.345 m) onde está localizado o Vulcão Etna,
o único da Europa em atividade. Subida até 1.800 metros onde visitaremos algumas
crateras extintas. Tempo livre. Em seguida continuaremos a Taormina para visitar a
encantadora cidade localizada no Monte Tauro, tempo livre para visita ao teatro grego de
onde se pode admirar o vulcão com a praia de Taormina e Naxos. Chegada ao hotel e
jantar.
16º Dia – TAORMINA / MESSINA / CEFALU / PALERMO - Café da manhã no hotel e
saída com destino a Messina, segunda capital da Sicília, visita panorâmica incluindo a
Catedral. Em seguida continuação em um agroturismo onde faremos almoço típico
siciliano. Após, continuaremos a Cefalu, pequena cidade de pescadores. Visita livre pela
cidade. Continuação até Palermo. Acomodação e jantar no hotel.
17º Dia – PALERMO - Café da manhã no hotel.

