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ROTEIRO 
 

1º Dia | CHEGADA A NÁPOLES 
04/5/2021 – Terça 

 Chegada ao aeroporto internacional de Nápoles e traslado [incluso] para o hotel. 
 O restante do dia será livre para descansar da viagem aérea e permitir ao participante de aprofundar-se em 

interesses pessoais. 
 

 Jantar de boas-vindas [incluso] em uma das mais renomadas pizzarias da cidade. Enquanto degustaremos a famosa 
pizza napolitana, teremos a ocasião de nos apresentar e ter uma conversa informal e amigável sobre o maravilhoso 
tour que nos espera! 

 Pernoite em hotel no centro de Nápoles.  
  

 2º Dia | NÁPOLES 
 05/5/2021 – Quarta 

Após o café da manhã, sairemos para conhecer o centro da capital da região Campania. 
A cidade de Nápoles, rica em história e tradição, domina o golfo homônimo, e é cercada por lugares maravilhosos 
como o Vesúvio, a península de Sorrento e as ilhas de Capri, Ischia e Procida. 
 

Além de suas belas paisagens, a cidade deve sua merecida reputação ao charme de um centro histórico que conta 
com 2500 anos de história e foi incluído em 1995 na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Os historiadores concordam em remontar a fundação de Nápoles aos 21 de dezembro de 475 a.C. A cidade foi 
fundada pelos Gregos e está ligada à lenda da Sirene Partenope, narrada por Homero no XII canto da Odisseia. Diz 
a lenda que três sereias escolheram morrer pela decepção de não terem sido capazes de impedir a viagem de 
Ulisses, mesmo que ele estivesse extasiado com a sua música. O corpo que o mar colocou na praia de Megaride, a 
pequena península onde atualmente está localizado o Castel dell'Ovo, é precisamente o de uma das três sereias, 
Partenope. 
 

Desde a sua fundação, Nápoles tem sido um ponto de encontro de diferentes povos e culturas, o que contribuiu 
para torná-la uma cidade rica em arte e extremamente fascinante, também e sobretudo pela peculiar animação e 
alegria de seus habitantes. 
 

Com um guia especializado, visitaremos os pontos mais importantes do centro histórico, passando por Castel 
Nuovo (exterior),  conhecido  também  como  Maschio  Angioino,  Via  Cristoforo  Colombo  (a  encantadora  orla),  
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Piazza Plebiscito,  Castel dell’Ovo (exterior),  Piazza del Gesù,  Via Santa Chiara  (com a  Igreja de Santa Clara), 
Piazza San Domenico, Via San Gregorio Armeno (a famosíssima rua dos presépios), o Duomo e a enigmática 
Capella Sansevero [ingresso incluso], que abriga a magnifica obra prima do escultor Giuseppe Sanmartino 
chamada de “Cristo velato”. 
Almoço e jantar livres [não inclusos].  
Pernoite em hotel no centro de Nápoles.  
 

 3º Dia | NÁPOLES/ POMPEIA/ SORRENTO 
 06/5/2021 – Quinta 

Após o café da manhã, visitaremos com um guia especializado o Museu Arqueológico de Nápoles [ingresso 
incluso], que abriga obras greco-romanas, a coleção Farnese com esculturas e gemas preciosas, a coleção Egípcia e 
sobretudo os restos e os afrescos provenientes das cidades de Pompeia e Herculano, atingidas pela erupção do 
Vesúvio em 79 d.C. Alguns desses interessantíssimos achados encontram-se reunidos no assim chamado “Gabinete 
Secreto”, uma das coleções mais ricas do mundo de objetos e pinturas de tema erótico, procedentes das antigas 
cidades destruídas pela fúria do Vesúvio. Foram os Bourbons, a dinastia que liderava o Reino de Nápoles na época 
em que foram descobertos os restos de Pompéia e Herculano, quem criaram estas salas e estipularam que nelas só 
entrariam “pessoas em idade madura e de reconhecida retitude moral”, a fim de salvaguardar a boa reputação da 
casa real.  
 

Após a visita, sairemos de ônibus fretado rumo a Pompeia, onde, ao chegarmos, almoçaremos [incluso]. 
À tarde, um guia especializado nos conduzirá pelo sítio arqueológico mais visitado no mundo [ingresso incluso], 
graças às ruínas bem preservadas da cidade romana sepultada pela erupção do Vesúvio, que em 79 d.C. causou o 
seu fim trágico. Em 1997 foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. 
 

Após a visita, sairemos em ônibus para Sorrento, onde, ao chegarmos, nos acomodaremos no hotel. O restante do 
dia poderá ser aproveitado para descansar e dar uma volta pela linda cidade.  
 

Jantar livre [não incluso]. 
Pernoite em hotel em Sorrento. 
 

 4º Dia | SORRENTO/ CAPRI/ SORRENTO 
 07/5/2021 – Sexta 

Após o café da manhã, embarcaremos em uma excursão guiada – de dia inteiro – pela fascinante ilha de Capri, uma 
das mais pitorescas e mais visitadas ilhas da Itália. Sua beleza e fama são conhecidas desde os tempos antigos e 
ainda hoje atrai muitos visitantes, com seu panorama de tirar o fôlego. O mar que cerca a ilha é muito profundo, as  
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costas são íngremes, irregulares e ricas em cavernas, entre as quais a mais famosa é a Gruta Azul. O que mais chama 
a atenção são as impressionantes falésias, chamadas de “Faraglioni”, que emergem da água e apontam para o céu. 
 

OBS: a excursão à Gruta Azul é cobrada à parte, pois a sua realização depende das condições atmosféricas.  
 

Almoço livre [não incluso].  
Regresso ao hotel e pernoite em Sorrento [jantar não incluso]. 
 

5º Dia | SORRENTO/ POSITANO/ AMALFI/ SORRENTO 
08/5/2021 – Sábado 
Após o café da manhã, sairemos para uma excursão guiada, de dia inteiro, pela encantadora Costeira Amalfitana. 
Do porto de Sorrento, embarcaremos em um navio para Positano, desfrutando da possibilidade de admirar a 
costeira mais famosa do mundo pelo lado do mar. Ao nos aproximarmos de Positano, a vista da cidade, com suas 
belíssimas casinhas coloridas que vêm pelo paredão “escorregando” até a areia, nos deixará sem ar! Ao 
desembarcarmos, o nosso acompanhador nos conduzirá pelo gracioso burgo, entrecortado por vielas românticas. 
Teremos então tempo livre para almoçar [não incluso] e curtir a cidade. 
 

Prosseguiremos a visita de barco rumo a Amalfi, a mais antiga República Marítima da Itália, lugar símbolo da 
Costeira Amalfitana. Pouco mais de três quilômetros quadrados de beleza de tirar o fôlego na saída do Vale dos 
Moinhos: esta é Amalfi, com as rochas dos Montes Lattari às suas costas e o mar que se abre em forma de leque à 
sua frente.  
 

Após um passeio liderado pelo nosso acompanhador, teremos tempo livre para caminhar pelas ruelas da cidade, 
tomar um delicioso sorvete e experimentar o famosíssimo licor Limoncello, ali produzido.  
 

Voltaremos em barco para Sorrento.  
Pernoite em hotel em Sorrento [jantar não incluso]. 
 

6º Dia | SORRENTO/ MATERA/ POLIGNANO A MARE 
09/5/2021 – Domingo 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado para Matera, na região Basilicata.  
 

Ao chegarmos, teremos tempo livre para almoçar [não incluso].  
 

Logo em seguida, visitaremos, com um guia especializado, esse maravilhoso burgo, que é uma das cidades mais 
antigas do mundo, um pedaço da pré-história na era contemporânea. Matera está em meio a uma paisagem 
rupestre  inacreditável,  que  conserva  um  grande  patrimônio de cultura e tradição. Seu território, único no mundo, 
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surge em um planalto calcário que apresenta uma anomalia espetacular: um sulco central, um verdadeiro cânion de 
70-80 metros, atravessado pela torrente Gravina, que oferece uma vista espetacular inesquecível. 
 

Andar por Matera é como viver em um passado esquecido. Ao visitar esta cidade encantadora, tem-se a sensação 
de entrar em um presépio. E não é por acaso que Matera também é conhecida como a "a segunda Belém", e foi o 
cenário para filmes como “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, e “O Evangelho Segundo São Mateus” de Pier Paolo 
Pasolini. 
 

Matera foi designada a Capital Europeia da Cultura para 2019. 
 

Após a visita, seguiremos em ônibus para Polignano a Mare, na região de Puglia, onde, ao chegarmos, nos 
acomodaremos no hotel.  
Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Polignano a Mare. 
 

7º Dia | POLIGNANO A MARE/ BARI/ POLIGNANO A MARE 
10/05/2021 - Segunda 
Após o café da manhã no hotel, sairemos de ônibus fretado para Bari, onde um guia especializado nos conduzirá à 
descoberta da capital da região Puglia.  
 

As origens de Bari datam de tempos muito antigos, provavelmente 4000 anos atrás. 
No século III a.C., a cidade já era um porto próspero e ativo das populações de Peucèzia, que ocupavam o território 
central da antiga Puglia. Resistiu à invasão dos Gregos, mas foi conquistada pelos romanos, tornando-se um 
importante centro comercial.  
 

Em 879 d.C. Bari caiu sob o domínio dos sarracenos, mais tarde sendo recuperada pelos bizantinos. Naquela época 
tornou-se o principal centro político, militar e comercial do Império do Oriente. Em 1071 foi conquistada pelos 
normandos, sob cuja dominação o porto de Bari tomou uma grande notoriedade: junto com Brindisi, foi um dos 
principais portos de embarque para as Cruzadas. 
 

Foi com Frederico II da Suábia que Bari viveu um dos períodos mais florescentes de sua história. Este governante 
iluminado deu um novo impulso ao porto e às atividades industriais, restaurou o Castelo e impulsionou as artes e a 
cultura, que sob seu domínio floresceram. 
 

Um guia especializado nos levará à descoberta desse imenso legado histórico e artístico, com destaques para a 
assim chamada Bari Vecchia (o coração do centro histórico), onde as características ruelas são permeadas pelo 
cheiro das gostosíssimas fogaças e da tradicional massa fresca orecchiette, que as donas de casa produzem à mão 
em frente às suas habitações; a Basílica de São Nicolau [ingresso incluso]; a Catedral de São Sabino e o Castelo 
Svevo [ingresso incluso]. 
 

O almoço será livre [não incluso]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polignano a Mare 



 

5 Fabuloso Sul 17 dias – maio 2021 

À tarde, regressaremos para Polignano a Mare, onde teremos tempo livre para passear pela cidade e jantar [não 
incluso].  
Conhecida por ser a cidade natal do famoso cantor Domenico Modugno, Polignano é chamada de "pérola do 
Adriático" devido à sua principal característica: estar localizada no alto de um penhasco. O antigo pequeno vilarejo 
é um local encantador, feito de ruelas entrecortadas com mirantes que se abrem de maneira surpreendente para 
um mar azul cristalino.   
Pernoite em hotel em Polignano a Mare. 

 
8º Dia | POLIGNANO A MARE/ ALBEROBELLO/ OSTUNI/ POLIGNANO A MARE 
11/05/2021 - Terça 
Após o café da manhã no hotel, sairemos de ônibus fretado para Alberobello, onde um guia especializado nos 
conduzirá à descoberta dessa pérola da Puglia.  
 

Alberobello (“Iarubedd” em dialeto) é um dos 50 sítios italianos incluídos na Lista de Patrimônios da Humanidade 
da UNESCO e é famosa pelos seus Trulli, cujo nome deriva do grego τρούλος (ou seja: “cúpula”), presentes em todo 
o Vale do Itria. Essas construções, com sua característica forma piramidal, ainda são usadas como habitações e 
representam um exemplo arquitetônico brilhante de valor universal, uma vez que constituem um testemunho único 
de uma civilização que desapareceu. 
 

A construção a seco, sem argamassa, parece ter sido imposta aos agricultores, no século XV, pelos Condes de 
Conversano, para escapar de um edital do Reino de Nápoles, que impunha impostos a cada novo assentamento 
urbano. Estas construções eram precárias, de fácil demolição e não tributáveis. Na verdade, o Trulli são tudo, menos 
precários: a estrutura interna, embora sem elementos e conexão de apoio, de fato possui uma extraordinária 
capacidade estática. 
 

Após a visita, teremos tempo livre para almoçar [não incluso]. 
 

À tarde, prosseguiremos rumo à encantadora cidade de Ostuni, que leva o nome de “cidade branca” e é certamente 
um dos lugares mais bonitos da Puglia. A brancura das casas do centro histórico é devido à cal, que durante séculos 
foi usada para pintar as paredes.  
 

O nosso  guia  nos  conduzirá  à descoberta dessa belíssima cidade panorâmica, onde cada casa é um colírio para os 
olhos e cada janela se abre para uma vista de tirar o fôlego, onde o azul do mar se mistura com o verde intenso das 
oliveiras do Vale da Murgia.  
 

No final da tarde, regressaremos para o hotel. 
Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Polignano a Mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberobello 



 

6 Fabuloso Sul 17 dias – maio 2021 

9º Dia | POLIGNANO A MARE/ LECCE 
12/05/2021 - Quarta 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado para Lecce, conhecida como a “Florença do Sul”. 
 

Lecce é a cidade mais rica de história e cultura do Salento, como é chamado o Sul da Puglia. Durante a dominação 
romana, viveu seu máximo esplendor com o imperador Adriano, que construiu o grande anfiteatro e o teatro. 
Apesar de um breve período de dominação grega, Lecce permaneceu sob controle romano por cerca de cinco 
séculos. Durante o século XV, a cidade se transformou em um importante centro comercial e rapidamente se tornou 
um fulcro de riqueza econômica e cultural. Sob o imperador Carlos V, Lecce viveu o período da assim chamada 
“Renascença Salentina”, em que foram construídos o Castelo, as muralhas da cidade, um arco do Triunfo (agora 
chamado de Porta Napoli) e o Hospital do Espírito Santo. Durante o período espanhol, Lecce foi considerado um 
importante centro artístico e cultural, logo atrás de Nápoles. A cidade foi enriquecida com belos edifícios e 
monumentos em arte barroca e se tornou um ponto de referência para a arte no cenário nacional, tanto é que 
ganhou o apelido de "Senhora do Barroco". Nessa época foi erguida a Piazza Duomo, que contém a Catedral, o 
estupendo campanário, o Seminário e o Palácio Episcopal. 
 

Um guia especializado nos conduzirá à descoberta dessa autêntica joia. De fato, caminhar por Lecce é como fazer 
um salto para o passado, desde a Roma antiga até a magnificência da arte barroca.  
 

Almoço livre [não incluso].  
 

À tarde, teremos tempo livre à disposição para descansar, curtir a cidade e fazer eventuais compras. 
Pernoite em hotel em Lecce [jantar não incluso]. 
 

10º Dia | LECCE/ TENUTE FERROCINTO/ MORANO CALABRO/ COSENZA 
13/05/2021 - Quinta 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado rumo a Castrovillari. Ao chegarmos, visitaremos a renomada 
vinícola Tenute Ferrocinto, entre as mais prestigiosas de toda a Calabria.  
 

O cenário que se apresenta aproximando-se da fazenda diz tudo sobre esse canto do extremo norte da Calábria. A 
estrada que leva de Castrovillari até as Tenute Ferrocinto é uma rota que remete a uma antiga tradição agrícola, até 
mesmo milenar, e ainda mais à do vinho. As vinhas desenham um jardim encantado e, quase para lembrar um 
castelo, há uma fazenda fortificada pelos Barões Salituri em 1849 que domina a propriedade. Esta é composta de 
45 hectares de terra plantada com videiras, com as variedades nativas Magliocco Dolce, Montonico, Greco Bianco, 
Greco Nero, Moscato, Aglianico e variedades internacionais como Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon. As uvas 
encontram aqui as melhores condições climáticas para crescerem saudáveis, tanto é que a intervenção do homem 
é mínima e a produção vinícola é 100% orgânica. 
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Teremos a oportunidade de fazer uma visita guiada à fazenda, que terá seu ápice com um almoço acompanhado 
pela degustação dos melhores vinhos produzidos pela vinícola [incluso].  
 

Logo após, prosseguiremos rumo a Morano Calabro, que faz parte da lista oficial dos burgos mais belos da Itália! 
Um guia especializado nos levará à descoberta de uma aldeia de origem muito antiga: no século II a.C., Morano era 
uma estação da antiga estrada consular Regio-Capuam. Muito provavelmente o seu nome deriva do verbo grego 
meruo (“coletar”) ou do substantivo meruma (“cumulo”), referindo-se às casas construídas uma colada na outra. 
 

Localizada sobre uma colina 694 metros acima do nível do mar, Morano tem como fundo natural o Monte Pollino e 
os cumes das montanhas Dolcedorme e Serra del Prete. Suspenso entre o céu e a terra, o Castelo, durante séculos 
posto à defesa do acesso à Calabria, foi renovado e ampliado na primeira metade de 1500 por Pietro Antonio 
Sanseverino, Príncipe de Bisignano e senhor feudal da cidade. Agregada em três distritos, em torno do castelo, das 
igrejas mais importantes e dos palácios da nobreza, Morano, atraente e monumental, se desenvolve para baixo 
dentro de um complexo sistema de muralhas e encanta os visitantes com suas casas que parecem apoiadas uma 
sobre a outra, empilhadas no morro. 
 

Ao terminar a visita, prosseguiremos rumo a Cosenza, onde, ao chegarmos, nos acomodaremos no hotel. 
Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Cosenza. 
 

11º Dia | COSENZA/ TROPEA/ REGGIO CALABRIA 
14/05/2021 - Sexta 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado rumo a Tropea, situada na costa do Mar Tirreno, entre os golfos 
de Sant'Eufenia e Gioia Tauro, aos pés do Monte Poro. Sua morfologia é muito curiosa, na medida em que a cidade 
é dividida em duas partes: a parte superior, onde vive a maioria dos habitantes, e a parte inferior, chamada de 
"Marina", que está localizada próxima ao mar e ao porto. 
 

Uma antiga lenda diz que o fundador de Tropea foi Hércules, que parou na Costa dos Deuses enquanto regressava 
da Espanha. O território foi posteriormente conquistado pelos Romanos, que construíram um porto comercial. 
Graças à sua posição estratégica, Tropea desempenhou um papel importante, tanto no tempo dos romanos como 
na época bizantina. 
 

Com um guia especializado descobriremos essa joia rara, conhecida como a "Saint Tropez do Sul", devido ao seu 
belo litoral. Mas Tropea não é só mar: andar pelo seu centro histórico significa regressar no tempo, entre histórias 
e lendas, com os palácios nobres dos séculos XVIII e XIX que se erguem no penhasco, a bela Piazza Ercole e as muitas 
varandas que oferecem vistas deslumbrantes. 
 

E  as  igrejas,  que em Tropea  são muitas  e belíssimas, começando pelo Santuário de Santa Maria dell’Isola [ingresso  
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incluso], que é o símbolo da cidade. Construído sobre a rocha que leva o mesmo nome, o santuário foi habitado por 
eremitas e chega-se até ele subindo uma escadaria que remonta a 1810. Uma vez que se chega ao topo, a vista é de 
tirar o fôlego! 
 

Após a visita, teremos tempo livre para almoçar [não incluso]. 
 

À tarde, prosseguiremos rumo a Reggio Calabria, onde um guia especializado nos acompanhará pelo Museu 
Nacional da Magna Grécia [ingresso incluso], um dos mais importantes museus do mundo na área de arte da 
colonização da Antiga Grécia, ficando apenas atrás do Museu de Berlim.  
 

São onze mil metros quadrados de superfície para exposições, que mostram ao público objetos rituais, mosaicos, 
sarcófagos e vasilhas, todos eles procedentes da Calábria, integrando um percurso cronológico como uma grande 
revista de história que ajuda a ler o passado da cidade e da região.  
 

O destaque absoluto desse maravilhoso acervo são os “Bronzi di Riace”, os dois guerreiros gregos do século V a.C. 
descobertos em 1972 por um pescador no mar em frente à cidadezinha de Riace. Os “bronzi” são duas das cinco 
estátuas que se encontram no mundo todo nesse metal e dessa época, e representam dois homens nus com barba, 
um mais velho e outro mais jovem; sua majestosa beleza deixa o visitante sem palavras. 
 

Após a vista, nos acomodaremos no hotel. 
Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Reggio Calabria. 
 

12º Dia | REGGIO CALABRIA/ TAORMINA 
15/05/2021 - Sábado 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado para Taormina, embarcando no ferry-boat para atravessar o 
canal de Messina.  
 

Ao chegarmos, visitaremos, junto com um guia especializado, essa pérola do Mediterrâneo, localizada a 
aproximadamente 200 metros acima do nível do mar. Taormina tem uma conformação particular que faz com que 
pareça, em sua estrutura, a um verdadeiro terraço decorado com uma bela vista panorâmica na qual se destaca, de 
maneira impotente, o vizinho vulcão Etna.  
 

Um dos lugares mais atraentes é o Teatro Grego [ingresso incluso], localizado em uma posição espetacular, 
rodeado por uma natureza exuberante. Neste cenário único são realizados inúmeros eventos culturais, incluindo o 
Festival de Cinema, um evento de importância internacional. 
 

Almoço livre [não incluso]. 
À tarde, teremos tempo livre para curtir a cidade. 
Jantar livre [não incluso]. 
Pernoite em hotel em Taormina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taormina - Teatro Grego 
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13º Dia | TAORMINA/ SIRACUSA 
16/05/2021 - Domingo 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado para Siracusa. 
 

Ao chegarmos, visitaremos, com um guia especializado, o Parque Arqueológico da Neàpoli [ingresso incluso].  
Siracusa, fundada no século VIII a.C. por Gregos provenientes de Corinto, era a cidade mais importante da Sicília 
grega e uma das maiores metrópoles do mundo clássico; parte daquela Siracusa vive ainda hoje na Neápoli, o 
Parque Arqueológico que reúne os mais importantes monumentos da época. 
 

Os monumentos mais interessantes do parque, que possui uma extensão de duzentos e quarenta mil metros 
quadrados, são o Anfiteatro Romano, o Altar de Hierão II (Ara di Ierone), o Teatro Grego, o Ouvido de Dionísio 
(Orecchio di Dionisio) e as Latomias. O Anfiteatro Romano, construído entre o II e o IV século d.C., é o maior 
anfiteatro da Sicília e um dos maiores da Itália, e era utilizado para o combate dos gladiadores, que lutavam entre 
si ou com animais selvagens. 
 

Tempo livre para almoçar [não incluso]. 
 

À tarde, visitaremos, sempre com um guia especializado, a belíssima ilha de Ortigia, que é o centro histórico de 
Siracusa e está conectada ao resto da cidade por meio de três pontes.  
 

Ortigia é uma fusão de natureza, arte, história e mitologia: ali, por volta do ano 734 a.C, graças a uma fonte de água 
fresca e à baía formada pela costa, os Coríntios decidiram atracar seus navios e fundaram a cidade de Siracusa. Foi 
também em Ortigia que Arquimedes usou os famosos espelhos para incendiar os navios romanos. Entre as várias 
atrações, visitaremos a fascinante Catedral [ingresso incluso], belíssimo exemplo de templo pagão convertido em 
igreja cristã. 
 
Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Siracusa. 
 

 
14º Dia | SIRACUSA/ AGRIGENTO 
17/05/2021 - Segunda 
Após o café da manhã, sairemos em ônibus fretado rumo a cidade de Agrigento, onde, ao chegarmos, almoçaremos  
em um restaurante típico da região [incluso]. 
 

À tarde visitaremos, com um guia especializado, o majestoso Vale dos Templos [ingresso incluso], uma área 
arqueológica e paisagística que abriga uma série de templos dóricos provenientes do período Helênico e é 
caracterizada pelo excepcional estado de conservação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrigento - Vale dos Templos 
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Agrigento ergueu-se onde antigamente existia a cidade grega de Akragas, cujo início data de 580 a.C. O Vale dos 
Templos  abriga, além  dos  restos de  nove  dos  dez  templos  que  existiam  no local, três   santuários, uma  grande 
concentração de necrópoles ou catacumbas, obras hidráulicas romanas, parte de um bairro helênico e romano 
construído sobre a antiga planta grega, e dois importantes locais de reuniões públicas da época, a Ágora inferior, 
próxima aos restos do templo de Zeus, e a Ágora superior, próxima ao complexo do museu. 
 

Após a visita, nos acomodaremos no hotel, onde teremos tempo livre para descansar.  
Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Agrigento. 

 
15º Dia | AGRIGENTO/ CEFALÙ/ PALERMO 
18/05/2021 - Terça 
Após o café da manhã, sairemos, em ônibus fretado, rumo a Cefalù. Ao chegarmos, faremos uma visita guiada 
àquela que pode ser definida uma das mais adoráveis cidades litorâneas da Itália.  
 

Cefalú foi dominada por gregos, árabes e normandos. Muito procurada por suas praias e pelos belos tons de seu 
mar, tem, além da beleza natural, o grande atrativo do centro histórico medieval, com ruelas estreitas, passagens 
cobertas e até um riacho de águas cristalinas correndo entre as casas.  
 

O centro da cidade é dominado pela imponente Catedral normanda, erguida pelo rei Rogério II em 1131. Os 
mosaicos bizantinos, a arte árabe, o Cristo Pantocrator que domina o altar, máxima expressão do culto religioso 
bizantino, fazem desse lugar de culto, que em 2015 foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, uma 
etapa obrigatória. Teremos também a possibilidade de visitar o belíssimo claustro anexado à Catedral [ingresso 
incluso]. 
 

Após a visita, teremos tempo livre para almoçar [não incluso] e curtir a cidade. 
 

À tarde, sairemos para Palermo. 
Chegada a Palermo e acomodação no hotel. 
Jantar livre [não incluso]. 
Pernoite em hotel em Palermo. 
 

16º Dia | PALERMO  
19/05/2021 - Quarta 
Após o café da manhã, sairemos para conhecer a fascinante capital da Sicília.  
 

Palermo é considerada o ponto nodal cultural e econômico entre o Mar Mediterrâneo e a Europa. Por esta razão, 
no passado, essa cidade foi conquistada, entre várias civilizações, pelos gregos, fenícios, romanos, bizantinos, 
árabes, normandos e aragoneses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cefalù 
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Todos esses povos deixaram monumentos e restos extraordinários. O núcleo original da cidade foi fundado entre 
os rios Kemonia e Papireto. No século IX d.C., sob a dominação árabe, a cidade chegou a ser conhecida como 
"paraíso na terra" e adquiriu esplendor, que continuou durante os períodos normando e suevo. Hoje o centro 
histórico de Palermo é dividido em quatro distritos (Loggia-Castellammare, Tribinali-Kalsa, Palácio Real e Monte di 
Pietà-Capo), relacionados às duas artérias históricas da cidade: o Cassaro e Via Maqueda que, na interseção com a 
primeira, cria a belíssima praça Quattro Canti. 
 

Um guia especializado nos mostrará, entre as várias atrações, a Catedral, o Palácio dos Normados com a 
deslumbrante Capela Palatina [ingresso incluso], a encantadora praça “Quattro canti” e a famosíssima e colorida 
feira a céu aberto chamada de Ballarò.  
 

Após a visita, teremos tempo livre para almoçar [não incluso], curtir a cidade e fazer eventuais compras. 
 

À noite nos reuniremos para comemorar essa maravilhosa viagem, celebrar a nossa convivência e nos despedirmos 
com um jantar em um renomado restaurante local [incluso]! 
 

17º Dia | PALERMO  
20/05/2021 - Quinta 
Após o café da manhã, cada participante terá o traslado [incluso] para o aeroporto de Punta Raisi (Palermo), de 
onde embarcará para o Brasil. 
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo 
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HOTÉIS 

NAPOLI   
Hotel Palazzo Salgar ou similar  

SORRENTO   
Hotel Regina ou similar  

POLIGNANO A MARE   
Hotel Resort Cala Ponte ou similar  

LECCE   
Hotel Delle Palme ou similar  

COSENZA   
Ariha Hotel ou similar 

REGGIO CALABRIA   
E’ Hotel ou similar  

TAORMINA   
Hotel Baia Azzurra ou similar  

SIRACUSA   
Hotel Villa Politi ou similar 

AGRIGENTO   
Hotel Costazzurra Museum & SPA ou similar 

PALERMO   
Hotel Federico II ou similar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo 
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SERVIÇOS INCLUSOS 
 

✓ Pernoites em hotéis 4 estrelas; 

✓ Cafés da manhã nos hotéis; 

✓ Todas as refeições especificadas no roteiro, exclusas as bebidas: 

- Almoços: nos dias 3º, 10º (acompanhado por degustação de vinhos), 14º; 

- Jantares: nos dias 1º, 6º, 8º, 10º, 11º, 13º, 14º, 16º. 

OBS: ofereceremos aos viajantes refeições de qualidade, com base na culinária local.                                                                                         

✓ Ônibus GT à disposição durante toda a viagem; 

✓ Traslados de ida (aeroporto-hotel no 1º dia) e de volta (hotel-aeroporto no 17º dia); 

✓ Tour leader (guia acompanhante) bilíngue (italiano/português) durante toda a viagem; 

✓ Todas as visitas guiadas (com guias locais bilíngues italiano/português) especificadas no roteiro; 

✓ Todos os ingressos necessários (abaixo relacionados): 

- Cappella Sansevero em Nápoles; 

- Museu Arqueológico Nacional em Nápoles; 

- Sítio arqueológico de Pompeia; 

- Casa-museu e igreja rupestre em Matera; 

- Basílica de São Nicolau em Bari; 

- Castelo Svevo em Bari; 

- Santuário de Santa Maria dell'Isola em Tropea; 

- Museu Nacional da Magna Grécia em Reggio Calabria; 

- Teatro Grego em Taormina; 

- Sítio arqueológico da Neàpoli em Siracusa; 

- Catedral de Siracusa; 

- Vale dos Templos em Agrigento; 

- Claustro da Catedral em Cefalù; 

- Palácio dos Normandos e Capela Palatina em Palermo. 

✓ Visita, almoço e degustação de vinhos na vinícola Tenute Ferrocinto em Castrovillari; 

✓ Traslado de barco de Sorrento para Capri, ida e volta;  

✓ Traslados de barco de Sorrento para Positano, de Positano para Amalfi e de Amalfi para Sorrento; 

✓ Taxas locais (incluindo a “Tassa di soggiorno”). 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS 
 

✓ Passagem aérea; 

✓ Refeições não especificadas; 

✓ Bebidas durante as refeições (exceto no almoço do dia 10º, em que está inclusa a degustação de vinhos); 

✓ Extras de caráter pessoal; 

✓ Carregadores nos hotéis e aeroportos; 

✓ Seguro viagem; 

✓ Qualquer item não especificado como incluso. 
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10x 

 

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 
 
 
 

 

Preço por pessoa – PARTE TERRESTRE     até  

PERÍODO 
APARTAMENTO 

DUPLO 
APARTAMENTO 

INDIVIDUAL 

DE 4 A 20 DE MAIO DE 2021  € 3.550,00   € 4.240,00  

 

 

      20% no ato através de depósito bancário e o restante em 9 vezes sem juros. 

    5% de desconto para o pagamento à vista (Depósito bancário ou boleto). 

 

 

 

 
 

 

Observações: 
 

▪ Para a conversão do valor total em Reais, aplica-se a cotação do Euro Turismo vigente no dia da contratação 

do serviço, indicado em nosso portal www.cenciturismo.com.br.  
 

▪ Após a elaboração do contrato, o valor das parcelas será fixado em Reais e não sofrerá mais nenhuma 

alteração em decorrência de variação cambial.  

 

 

Solicite o orçamento da 

viagem aérea 

Iniciar conversa pelo 

WhatsApp 

SEM 

 JUROS 
 

 

 

https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
http://www.cenciturismo.com.br/
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/aereo-fabuloso-sul-maio
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132805029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20It%C3%A1lia%202019.
https://cenciturismo.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCUO-j722MgbFpfaffbjKHTw/videos
https://www.instagram.com/cenciturismo_italia/
https://www.facebook.com/CenciTurismoItaliaViagem
mailto:contato@cenciturismo.com.br?subject=Orçamento%20viagem%20Fabuloso%20Sul%20da%20Itália
https://cenciturismo.com.br/
https://cenciturismo.com.br/

