SUL DA ITÁLIA COM SICÍLIA E A
COSTA AMALFITANA
Roma / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno / Pompéia / Costa Amalfitana / Paestum / Cosenza
/ Messina / Taormina / Catânia / Siracusa / Agrigento / Erice / Palermo / Monreale

14 a 24 de Novembro de 2019
Programação:
1º DIA (14/11 – Quinta-feira): BRASIL / ROMA
Às 20:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Aluízio Alves para embarque às 23:20hs no
voo TAP TP 002 com destino a Lisboa – Portugal.
2º DIA (15/11 – Sexta-feira): ROMA
Previsão de chegada às 09:20hs. Tempo em conexão e reembarque as 16:50hs no voo TAP TP 0842 com
destino à Roma – Itália. Previsão de chegada às 20:45hs. Recepção e traslado ao hotel para acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
3º DIA (16/11 – Sábado): ROMA
Saída para realizar opcionalmente a visita detalhada do Vaticano, incluindo seus museus, Capela Sistina e
Basílica de São Pedro. Ao término desta visita faremos um passeio panorâmico da cidade eterna, incluindo a
Praça Veneza com o monumento à Victor Emmanuel II, Fóruns Imperiais e Romanos, São João de Latrán, o
Coliseu (externo), Arco de Constantino, Vía Veneto e o castelo de São Ângelo. Ao final desta visita
sugerimos desfrutar um almoço em um restaurante típico. Retorno ao hotel após passeio. Pernoite
4º DIA (17/11 – Domingo): ROMA / NAPOLES / CAPRI / SORRENTO / SALERNO
Café da manhã. Saída bem cedo até Nápoles, principal cidade do Sul da Itália localizada numa bonita baia.
Breve visita panorâmica na qual passaremos pela Praça do Plebiscito, passeio marítimo, o Palácio Real, o
Teatro São Carlos e uma vista panorâmica da baia, em seguida embarcaremos em aliscafo que nos levará a
bonita Ilha de Capri. Visita da ilha conhecendo a Marina Grande e o povoado. (Almoço incluído no Pacote)
e tempo livre. Retorno ao continente para seguirmos até a elegante cidade de Sorrento. Jantar em Salerno.
5º DIA (18/11 – Segunda-feira): SALERNO / POMPEIA / COSTA AMALFITANA / SALERNO
Saída para visita opcional de um dos lugares mais visitado da Itália Pompéia, a melhor amostra conservada
de uma cidade da antiga Roma, que foi engolida pelas cinzas da erupção do Vesúvio. Almoço. (Visita e
almoço incluídos no Pacote). Continuação da excursão pela Costa Amalfitana na qual visitaremos, Positano
com suas casas coloridas e seu ambiente mediterrâneo e Amalfi onde se destaca a bela Catedral e todo o
conjunto urbano incluído na lista de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Jantar em Salerno.
6º DIA (19/11 – Terça-feira): SALERNO / PAESTUM / COSENZA
Café da manhã. Saída em direção ao Sul para chegar à Paestum, antiga cidade grega. Suas construções estão
bem conservadas e seus templos são os mais bem conservados da civilização grega clássica, entre eles se
destacam, o Hereo, o templo dórico de Hera, de meados do século VI A.C. Continuaremos viagem até a
cidade costeira de Scalea já na região da Calábria. Tempo livre para o almoço. (Almoço incluído no Pacote).
Ao final da tarde chegaremos a cidade de Cosenza, aos pés da imponente fortaleza do castelo Svevo,
localizado em uma das suas 7 colinas que mantém um interessante centro histórico, onde se destaca a
Catedral do século XII e sua fonte dos Treze Canais. Jantar e acomodação no hotel.

7º DIA (20/11 – Quarta-feira): COSENZA / MESSINA / TAORMINA / CATÂNIA
Café da manhã. Continuamos nossa viagem até Reggio Calábria para cruzar o famoso estreito de Messina.
Atravessaremos a simpática cidade de Messina que foi quase inteiramente destruída por um terremoto em
1908. A cidade foi reconstruída em grande parte no ano seguinte. Continuaremos até Taormina, fundada
pelos gregos em 736 A.C, localizada em um monte sobre o mar e frente ao Etna. Tempo livre para poder
desfrutar desta encantadora cidade, passear por suas pequenas ruas ou visitar o espetacular teatro grego.
(Almoço incluído no Pacote). Continuação até Catânia onde chegaremos no final da tarde.
8º DIA (21/11 – Quinta-feira): CATÂNIA / SIRACUSA / AGRIGENTO
Café da manhã. Saída de Catânia com uma pequena para na Praça do Duomo para contemplar a Fonte do
Elefante e a famosa via Etnea. Continuação da viagem à Siracusa, a maior cidade da antiguidade que foi
fundada em 734 A.C. Visita da zona arqueológica com o teatro grego e a Orelha de Dionísio e a ilha de
Ortigia unida ao continente por uma ponte com restos do templo de Minerva, a Fonte de Aretusa e o Templo
de Apolo. Continuação da viagem até Agrigento. Jantar e acomodação no hotel
9º DIA (22/11 – Sexta-feira): AGRIGENTO / ERICE / PALERMO
Café da manhã. Agrigento, onde hoje em dia podemos admirar dez templos dóricos que se erguem em um
vale. Visita ao vale do templo e saída até Erice que é um dos poucos povoados tipicamente medievais da
Sicília. (Almoço incluído no Pacote). Tempo livre para passear e visitar sua maravilhosa Catedral. Saída até
Palermo. Jantar e acomodação no hotel.
10º DIA (23/11 – Sábado): PALERMO / MONREALE / PALERMO
Café da manhã. Pela manhã saída até a vizinha Monreale para visitar a sua bela Catedral, sua arquitetura
normanda e os mosaicos de ouro do seu interior, que a converteram em uma das mais belas da Europa.
Posteriormente regressaremos à Palermo para realizar uma visita panorâmica da capital com seus belos
palácios normandos, estreitas ruas e belas praças. Visita da majestosa Catedral. Em seguida poderemos
contemplar a maravilhosa Capela Palatina com seus mosaicos em ouro. Jantar e acomodação no hotel.
11º DIA (24/11 – Domingo): PALERMO / BRASIL
Café da manhã. Acerto dos extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto de Palermo onde
embarcaremos no voo TAP TP 7289 com destino a Roma – Itália. Previsão de chegada ás 08:40hs. Tempo
em conexão e reembarque às 11:40hs no voo TAP TP 0831 com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de
chegada às 13:45hs. Tempo em conexão e reembarque às 17:10hs no voo TAP TP 0005 com destino à Natal
– Brasil. Previsão de chegada às 21:50hs. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:







Bilhete aéreo Brasil / Roma / Brasil
Ônibus de turismo com ar-condicionado em todo trecho a ser visitado;
Hotel categoria turística;
Meia pensão em todo Itinerário;
Ferry na rota Itália até a Ilha da Sicilia;
Guia acompanhante e nas cidades a visitar.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extra de qualquer natureza que não esteja mencionado neste roteiro.
PREÇO POR PESSOA: PARTE AÉREA voando TAP (Sujeito a reajuste e alteração sem aviso
prévio):
 Bilhete aéreo TAP: NATAL / ROMA – PALERMO / NATAL;
 A partir de U$ 1.400,00 em até 10x nos cartões Visa ou Mastercard.
PREÇO POR PESSOA: PARTE TERRESTRE
 Apto duplo/triplo: R$ 10.000,00 Parcelado em até 10X sem juros em cartão ou cheque.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: Tel (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

