
  AÉREO E TERRESTRE 4 12 DIAS
Viagem programada*
19/outubro a 30/outubro
(Tour EC 591)

  PREÇOS POR PESSOA
Parte terrestre a partir de:
€ 2.930 (quarto duplo)**
€ 3.360 (quarto individual)**
Palermo-Reggio Calabria 
(10 dias / 9 noites)

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas 
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: ônibus de turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Palermo, Siracusa e 
Reggio Calabria
Ingressos: Catedral, Palácio Real e 
Capela Palatina, em Palermo | Parque 
Arqueológico, em Siracusa | Teatro 
Grego, em Taormina | Museu Nacional, 
em Reggio Calabria
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Palermo
Piazza Borsa  ✪ ✪ ✪ ✪

Siracusa
Grand Hotel Ortigia  ✪ ✪ ✪ ✪

Reggio Calabria
Excelsior  ✪ ✪ ✪ ✪

Atrações ligadas aos gregos, romanos 
e normandos na rica e multicultural 
ilha italiana, combinadas com 
arte e belas paisagens litorâneas 
na porção continental do roteiro

SICILIA
CALABRIA

SANTA MARIA DELL'ISOLA, TROPEA

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Palermo pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 PALERMO
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Tarde 
livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 PALERMO
Passeio (com guia local) por Palermo, fundada pelos 
fenícios no século 8 a.C.. Inclui a catedral, com a tumba de 
Federico II, o Palácio Real e a Capela Palatina, exemplos da 
arte normanda. Almoço e tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 PALERMO
Saída para passeio pela costa ocidental da ilha, admirando 
o panorama da Conca d'Oro. Parada em Monreale e visita 
à catedral da cidade, famosa por seus mosaicos bizantinos 
e pelo claustro, ornado por colunas em vários estilos. Em 
seguida, viagem até Marsala, localidade que empresta o 
nome ao famoso vinho. Almoço no interior de uma vinícola 
e retorno a Palermo no fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 PALERMO | SIRACUSA
Viagem para Cefalù. Tempo livre nesta pitoresca localidade 
entre o mar e a montanha, que abriga uma bela catedral em 
estilo normando. Atravessando o interior da região, parada 
em Enna, no centro da ilha, conhecida como o Belvedere 
da Sicilia. Almoço e continuação até Siracusa. Jantar na 
pequena Ilha de Ortigia, centro histórico e comercial desta 
cidade repleta de construções barrocas.

6º dia, DOMINGO 4 SIRACUSA
Visita (com guia local) do Parque Arqueológico, com 
destaque para a Caverna do Paraíso, e o seu Ouvido de 
Dionísio, e o teatro grego. Em seguida, parada no extremo 
Sul da ilha para almoço em Marzamemi, antiga vila de 
pescadores. Retorno a Siracusa passando por plantações 
dos famosos tomates de Pachino.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 SIRACUSA
Saída para Noto, com tempo livre para conhecer suas 
igrejas em estilo barroco. Depois, continuação até Ragusa 
para visitar a antiga Ibla. Almoço durante o percurso e 
retorno a Siracusa no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 SIRACUSA | REGGIO 
CALABRIA
Passeio em Taormina, com visita ao Teatro Grego e tempo 
livre para passear pelo Corso Umberto. Continuação até 
Messina e embarque em ferryboat para a Calabria. No fim 
da tarde, chegada em Reggio Calabria. Jantar.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 REGGIO CALABRIA
Tour (com guia local) pela cidade de Reggio Calabria, 
incluindo o Museu Nacional e as suas maravilhosas 
estátuas gregas conhecidas como Bronzi di Riace. 
Em seguida, continuação do passeio pela Costa Viola, 
com paradas em Scilla e Bagnara Calabra. Almoço em 
restaurante especializado em pescados. No fim da 
tarde, retorno a Reggio Calabria.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 REGGIO CALABRIA
Saída para Tropea, rica em história e repleta de belezas 
naturais. Entre elas está a paisagem do Santuário de 
Santa Maria dell’Isola, erguido sobre um pequeno monte 
rochoso à beira-mar. Almoço e tempo livre no Centro 
Histórico. Ao fim do dia, retorno a Reggio Calabria.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 REGGIO CALABRIA
Traslado ao aeroporto à tarde e viagem para São Paulo 
pela Alitalia (via Roma). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

PALERMO . MONREALE . MARSALA . CEFALÙ . ENNA . SIRACUSA . MARZAMEMI 
NOTO . RAGUSA . TAORMINA . REGGIO CALABRIA . COSTA VIOLA . TROPEA

& 
TEATRO GREGO, EM TAORMINA

*   SAÍDA SUJEITA À FORMAÇÃO DE GRUPO  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.

 

TÍPICOS DOCES SICILIANOS 
DE MARZIPÃ, O LITORAL
DE BAGNARA CALABRA E
A CATEDRAL DE PALERMO
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