TOUR SICILIA NOSTRA
Dia 1 PALERMO - Chegada na Italia, recepção no aeroporto de Palermo por pessoal
especializado fluente em português e traslado para o centro da cidade. À tarde
apresentação da viagem com uma bebida de boas-vindas. Jantar e alojamento no hotel.
Dia 2 PALERMO – MONREALE – CEFALU - Após café da manhã saida para visitar a
cidade de Palermo , a capital da Sicilia. Durante a nossa visita admiraremos o Palácio
Normanno , Praça Vigliena , também conhecida como Quattro Canti , a Praça Pretoria , a
Igreja de Martorana , o Teatro Politeama e o Teatro Massimo . Saída para Monreale e
visita da cidade . Almoço livre. Na tarde , saída para Cefalu , uma vila de pescadores,
incluida na lista" As mais belas aldeias da Itália " . Visita da cidade. Jantar e alojamento no
hotel

Dia 3 ERICE - Após café da manhã saida para a cidade de Erice , síntese maravilhosa de
arte, história e paisagem . Visita guiada à cidade por suas ruas e suas lojas de artesanato ,
incluindo a Cattedrale della Matrice , as inúmeras igrejas , o Castelo , o Jardim do Balio .
Durante a visita , descobriremos as técnicas decorativas das lindas cerâmicas de Erice e
como são feitos os famosos tapetes . Almoço em um restaurante local com menu baseado
na cozinha típica. Na tarde retorno a Palermo para jantar e alojamento no hotel.

Dia 4 PALERMO- AGRIGENTO-CATANIA - Após café da manhã saida para Agrigento.
Visita á Zona Arqueológica de Agrigento ou Vale dos Templos, um dos mais
impressionantes exemplos de arte e arquitetura grega e uma das principais atrações da
Sicília, bem como monumento nacional italiano. A área foi incluída como Patrimônio
Mundial da UNESCO em 1997. Tempo livre para o almoço. Na tarde , proseguimento para
Catania. Check in no hotel, jantar e alojamento.

Dia 5 CATANIA - Café da manhã no hotel. Visita guiada da cidade de Catania , incluindo
a Estátua do Elefante , o famoso mercado de peixe, um pequeno pedaço de folclore que
contrasta com o elegante Duomo Barroco, um ambiente que mistura uma cacofonia de
sons, um arco-íris de cores e um uma enorme variedade de aromas e sabores, que lembra
o passado árabe da região, a Catedral de Sant ' Agata , a via Etnea, Villa Bellini e o centro
histórico, uma pérola da arquitetura Barroca. Almoço livre. Tempo livre para passeio a
gosto pessoal. À noite regresso ao hotel para jantar e alojamento.

Dia 6 SIRACUSA-NOTO - Após café da manhã saida para Siracusa e visita guiada da
cidade, maravilhosa síntese de diferentes elementos arquitectónicos , resultado da
sucessão de diferentes dominações ao longo dos séculos . O extenso parque arqueológico
com o teatro majestoso, os monumentos de Ortigia , a pedreira Latomia del Paradiso com
a enorme gruta denominada Orelha de Dionísio, são algumas das belezas que esta cidade
oferece . Almoço livre. Na tarde , prosseguimento para Noto , capital do Barroco siciliano ,
definida " o jardim de pedra " pela beleza dos seus palácios , igrejas e conventos .Visita
da cidade. Retorno ao hotel em Catania para jantar e alojamento.

Dia 7 ETNA - TAORMINA - Após café da manhã saida para a excursão ao Etna, o
vulcão mais alto da Europa, um dos poucos vulcões ativos do mundo. A pitoresca
paisagem lunar circundante serà uma das lembranças mais significativas de toda a
viagem. Almoço num restaurante típico para saborear a gastronomia local . Em seguida ,
continuaremos a Taormina, encantadora cidade de origem bizantina, agora famosa para o
seu impressionante teatro grego -romano, por suas elegantes ruas cheias de lojas
agradáveis , pela sua catedral austera . Após a visita, voltaremos a Catania para jantar e
alojamento no hotel.

Dia 8 CATANIA - dia livre para compras ou excursões gratuitas. Se você quiser, pode
comprar nossas excursões extras através do nosso Tour Manager. Jantar de despedida
em um restaurante. Retorno ao hotel e pernoite

Dia 9 CATANIA - BRASIL - traslado ao aeroporto. Boa viajem e bom retorno !

