
 

Programa Terrestre Privado Sicília com Experiências 
Um Programa Especial para Casais 

Vigência: Junho a Outubro 2019 – Saídas Diárias 
 

Dia 01 – Catania 

Chegada dos passageiros no Aeroporto de Catania, 

recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante 

do dia livre para atividades independentes. 

Sugerimos visita por conta própria a cidade que 

está situada aos pés do Etna e debruçada nas 

águas cristalinas do mar iônico, reconstruída 

muitas vezes após as erupções do vulcão e 

considerada uma das capitais do Barroco com sua 

imponente Igreja de Santa Agata edificada na 

pedra lávica. Acomodação. 

Dia 02 – Catania / Etna / Taormina 

Café da manhã no hotel. Saída em direção ao 

Monte Etna que é considerado o vulcão mais alto 

da Europa (3.345 metros) ainda ativo. Chegada 

até o Refúgio Sapienza a 1.800 metros. Almoço 

incluído em uma casa rural aos pés do Etna onde 

além de desfrutar de pratos típicos poderemos 

degustar o vinho produzido nas montanhas do 

Etna. Continuação até Taormina. Acomodação. 

Dia 03 – Taormina / Forza d’Agro / Savoca / 

Taormina 

Café da manhã no hotel. Saída para tour de meio 

dia a Forza d’Agro e Savoca para visitas aos locais 

do filme Poderoso Chefão. Um passeio pelas 

maravilhosas paisagens de Savoca e Forza d’Agro 

que além de serem os locais onde foram filmados as 

cenas do filme também são consideradas as mais 

belas aldeias históricas da Sicília. Visitaremos a 

aldeia de Savoca passeando por suas ruas da 

cidade velha, Igreja de San Nicolò e parada no 

famoso Bar Vitelli que se mantém como no filme. 

Prosseguimento em direção a Forza d’Agro para 

visita a esta aldeia que se encontra no topo de uma 

colina a 400 metros acima do nível do mar que 

também foram cenários do filme. Desde seu 

belvedere será possível admirar toda a costa de 

Messina para Siracusa e também o imponente 

Vulcão Etna. Ao final de visitas retorno ao hotel 

em Taormina e restante do dia livre para 

atividades independentes. Acomodação. 

Dia 04 – Taormina / Siracusa 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado 

saída em direção a Siracusa. Restante do dia livre 

para atividades independentes. Acomodação. 

Dia 05 – Siracusa / Noto / Modica/ Ibia / 

Siracusa 

Café da manhã no hotel. Saída para visita de dia 

inteiro as cidades barrocas de Noto, Modica e 

Ragusa. Apreciaremos a Val di Noto que desde 

2002 foi inserida na Lista do Patrimônio Mundial 

da UNESCO. As três cidades foram reconstruídas 

após o terremoto do ano 1693 e são um exemplo 

excepcional da arte e da arquitetura do barroco 

tardio com inovações específicas. Visita a Noto 

com o espetacular Duomo e os Palácios 

aristocráticos; Modica com o famoso Duomo de 

São Jorge, considerado o símbolo do barroco 

siciliano e mundialmente conhecida pela produção 

da chocolata que teremos a possibilidade de 

degustar; Ragusa, situada numa pequena colina e 

cuja parte histórica chamada Ibla é cheia de obras-

primas barrocas. Ao termino regresso ao hotel em 

Siracusa. Acomodação. 

Dia 06 – Siracusa / Ortigia / Siracusa 

Café da manhã no hotel. Pela manhã visita a 

Siracusa que é considerada a maior cidade da 

antiguidade entre 734-733 a.c. e chamada 

Syraka. Encontra-se ao longo do mar próximo à 

ilha de Ortigia que se une à terra firme por uma 

ponte e oferece aos visitantes os restos históricos 

de um glorioso passado: O Templo de Minerva, 

transformado em Catedral Cristã, a legendária 

Fontana di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro 

Grego e o Anfiteatro Romano localizado próximo 

as Latomie, o “Ouvido de Dionísio”. Ao término 

da visita regresso no hotel. Acomodação. 

Dia 07 – Siracusa / Catania 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado 

traslado privado ao Aeroporto de Catania. 

 

 Final de Serviços!!!! 



 
 

O Pacote Inclui: 
- Traslados privados de chegada e saída em 

com motorista espanhol. 

- Hospedagem em Hotéis Selecionados ou 

similares em Apartamentos de categoria 

classic com café da manhã incluído. 

- Tour privado de dia inteiro ao Monte Etna 

(subida de até 1.800 metros) com almoço e 

degustação na vinícola Barone di Villagrande 

e transporte até o hotel em Taormina com com 

motorista e assistente em espanhol. 

- Traslado desde o Hotel em Taormina ao 

Hotel em Siracusa com motorista em 

espanhol. 

- Tour privado de meio dia a Savoca e Forza 

D’Agro com guia em espanhol. 

- Tour privado de dia inteiro de visitas a 

Noto, Modica, Ibla com guia em espanhol. 

- Tour privado de dia inteiro a Siracusa e 

Ortigia com acompanhamento de guia em 

espanhol. 
 

O Pacote Não Inclui: 
- Tkts Aéreos Internacionais e taxas de 

embarque. 

- Entradas e atividades não mencionadas no 

itinerário e gorjetas locais. 

- Refeições e Bebidas não mencionadas no 

itinerário. 

- Despesas pessoais, maleteiros nos hotéis e 

excesso de bagagem. 

- Guia acompanhamento durante o percurso. 
 

 

 

 

 

 

Hotéis Previstos ou Similares: 
 

Catania  

Excelsior Grand Hotel Catania 

http://www.excelsiorgrandhotelcatania.com/ 

 

Taormina 

Hotel Belmond Villa Sant’Andrea 

https://www.belmond.com/pt-

br/hotels/europe/italy/taormina/belmond-

villa-sant-andrea/ 

 

Siracusa  

Siracusa Ortea Palace 

https://orteapalace.com/ 
 

Datas de Saídas: 
Saídas Diárias entre 01 Junho a 30 Outubro 2019. 
 

Valores de Pacote Terrestre Por 

Passageiro em Euros:  
 

EUR 5.890,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo. 
 

Suplemento para Acomodação em Single 

EUR 1.027,00 Por Passageiro 

 

Observações: 
- Reservas sujeitas a disponibilidades e tarifas 

sujeitas a variações sem aviso prévio.  

- Programa válido para o mínimo de 02 

passageiros viajando em conjunto. 

- Para o período de 11 a 18 Agosto devido a Alta 

Estação em Taormina as disponibilidades e tarifas 

serão sob consulta. Os valores poderão sofrer 

alterações devido a disponibilidade dos hotéis. 

- Atividades sujeitas a alterações em razão de 

datas festivas e condições metereológicas. 
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