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De 3 a 18 de maio de 2022    
 

Itinerário: 
Nápoles | Pompeia | Sorrento | ilha de Capri | 

Positano | Amalfi | Matera | Bari | Polignano a Mare 
| Alberobello | Ostuni | Lecce | Sibari | Tropea | 

Reggio Calabria | Taormina | Canicattì | Siracusa | 
Agrigento | Cefalù | Palermo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A CENCI TURISMO 
Pessoas não fazem viagens, viagens fazem pessoas (John 

Steinbeck, em “Viajando com Charley”). 

 

O ato de viajar tem o poder de abrir os horizontes 

não somente físicos, como também culturais, 

possibilitando a criação de novas relações com o 

mundo e consigo mesmo. Cada viagem física que 

fazemos se torna, inevitavelmente, um percurso 

interior, em que somos chamados a nos 

confrontarmos com uma maneira de enxergar a 

vida diferente da nossa. Para que essa mágica 

aconteça, é necessário pensar na viagem como 

uma experiência, planejá-la com o objetivo de 

propiciar um contato autêntico com a alma do 

lugar visitado, que é composta pela história, as 

tradições, a cultura e a culinária do povo que nele 

habita há séculos. 

 

Essa é a missão da Cenci Turismo: realizar sonhos, 

ao proporcionar experiências únicas e 

transformadoras com a organização de viagens 

para a Itália. 

 
Todas as viagens de grupo contam com a presença 

de Tour Leaders bilíngues, nativos e estudiosos da 

história e cultura italianas, à disposição 24 horas 

por dia, além dos guias locais, que agregam 

qualidade à proposta cultural. 

 

Se você está em busca de uma experiência 

diferente, que fuja do convencional, chegou ao 

lugar certo. 

 

Tenha uma ótima viagem com a Cenci Turismo! 
 

 

https://cenciturismo.com.br/
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A VIAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O FABULOSO SUL DA ITÁLIA  - 16 DIAS é uma viagem 

única em seu gênero, uma surpreendente síntese de arte 

e natureza, história e glamour. 

O Sul da Velha Bota é o berço das civilizações italiana e 

europeia, uma região que, desde os tempos da Magna 

Grécia, foi dominada por diferentes povos, os quais 

contribuíram, com seus conhecimentos artístico, 

literário, arquitetônico, militar e tecnológico, para que 

esse território se tornasse um verdadeiro museu a céu 

aberto. 

Em 16 dias visitaremos Nápoles, a terceira capital mais 

importante da Europa na época do Reino dos Bourbons; 

Matera, a cidade mais antiga do mundo; Alberobello, a 

aldeia dos famosos Trulli; Reggio Calabria e os 

estonteantes “Bronzi di Riace”; Siracusa, a “mais bela 

cidade grega”, segundo a definição de Cícero (século I. 

d.C.); Cefalù, com a sua imponente catedral, localizada 

entre a montanha e o mar; a esplendorosa Palermo, 

síntese maravilhosa das civilizações árabe e normanda, 

protagonista absoluta da vida cultural da Europa sob o 

domínio do imperador germânico Frederico II, que fez 

dela um centro intelectual e artístico de primeira 

grandeza. 

Conheceremos todas essas joias aninhadas nos 

maravilhosos contextos naturais das regiões Campania, 

Basilicata, Puglia, Calábria e Sicília, com paisagens 

naturais de tirar o fôlego – como a Costeira Amalfitana 

e a baia de Taormina – e sítios arqueológicos e 

monumentos de enorme valor histórico e artístico. 
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ROTEIRO 
 

1º Dia | CHEGADA A NÁPOLES 
03/05/2022 – Terça 

Chegada ao aeroporto internacional de Nápoles 
e traslado [incluso] para o hotel. 

O restante do dia será livre para descansar. 

À noite, nos reuniremos para um jantar de boas-
vindas [incluso] em uma das mais renomadas 

pizzarias da cidade.  

Será uma ótima ocasião para o grupo se conhecer e 
começar a fazer amizade! Enquanto degustaremos a 
famosa pizza napolitana, daremos início à nossa 
enriquecedora convivência e conheceremos o nosso 
acompanhador, que ficará à disposição durante toda a 
viagem, 24 horas por dia, e será a nossa referência para 
qualquer necessidade. 

Pernoite em hotel no centro de Nápoles. 

2º Dia | NÁPOLES 
04/05/2022 – Quarta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

O primeiro dia dessa incrível jornada pelo Sul da Itália 
será dedicado à capital da região Campania. 

Nápoles é uma cidade incrível, um daqueles lugares que 
ficam gravados para sempre na memória de quem os 
visita. De uma beleza incomum, é cercada por uma 
paisagem deslumbrante, caracterizada por um mar 
cristalino e lugares evocativos como o vulcão Vesúvio, a 
península de Sorrento e as ilhas de Capri, Ischia e 
Procida. 

O centro histórico de Nápoles – que conta com 2500 
anos de história e foi declarado Patrimônio Mundial da  

UNESCO – é a expressão de uma cidade chamada a ser 
um ponto de encontro de diferentes povos e culturas, o 
que se reflete na mistura extremamente fascinante de 
edifícios de diferentes estilos e na peculiar agitação e 
alegria dos habitantes que animam suas ruas.  

O nosso guia local nos conduzirá no coração de 
Nápoles, concentrado de arte, história e tradição 
popular, à descoberta de suas atrações, incluindo a 
enigmática e surpreendente Capella Sansevero 
[ingresso incluso], que abriga uma das obras de arte 
mais impressionantes do mundo: a escultura de 
Giuseppe Sanmartino chamada de “Cristo velato”. 

Almoço e jantar livres [não inclusos].  

Pernoite no hotel no centro de Nápoles. 

3º Dia | NÁPOLES / POMPEIA / SORRENTO 
05/05/2022 – Quinta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Passaremos a manhã, conduzidos pelo nosso guia local, 
no Museu Arqueológico de Nápoles [ingresso incluso], 
um fascinantíssimo acervo de obras greco-romanas 
cujo destaque é representado pelos restos e os afrescos 

Piazza Plebiscito - Nápoles 

Vista aérea de Nápoles e do vulcão Vesúvio 

Sítio arqueológico de Pompeia 
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provenientes das cidades de Pompeia e Herculano, 
atingidas pela erupção do vulcão Vesúvio.  

Essa visita, inclusive, será extremamente propedêutica 
para a exploração de Pompeia, pois nos propiciará uma 
compreensão muito mais profunda do sítio 
arqueológico que visitaremos à tarde.   

Ao terminarmos, sairemos de ônibus rumo 
a Pompeia, onde, ao chegarmos, 

almoçaremos [incluso]. 

À tarde, o nosso guia local nos conduzirá pelo sítio 
arqueológico – declarado Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco – mais visitado no mundo [ingresso 
incluso], graças às ruínas bem preservadas da cidade 
romana que em 79 d.C. registrou seu fim trágico. 
Dificilmente conteremos a nossa emoção ao explorar as 
ruas, as praças e os edifícios onde os pompeianos, 
ignaros de seu destino, conduziam suas vidas e 
cultivavam suas paixões. 

Após a visita, sairemos em ônibus para Sorrento. 
Chegada e acomodação no hotel. O restante do 

dia será livre para descansar ou dar uma volta pela linda 
cidade! 

Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite em hotel em Sorrento. 

4º Dia | SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 
06/05/2022 – Sexta 

   Café da manhã no hotel [incluso].  

Embarcaremos em uma excursão guiada – de 
dia inteiro – pela fascinante ilha de Capri, uma 

das mais pitorescas ilhas da Itália. Sua fama vem dos 
tempos antigos, graças às incomparáveis belezas 
naturais e a graciosidade de suas construções: um 
concentrado de harmonia e glamour!  O mar que cerca 
a ilha é muito profundo, as 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. 

Cercados por um panorama de tirar o fôlego e 
imergidos em uma atmosfera idílica, viveremos um dia 
surpreendente e relaxante!  

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 
07/05/2022 – Sábado 

Café da manhã no hotel [incluso].  

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 
fascinados! E ao desembarcarmos, o nosso 
acompanhador nos conduzirá pelo gracioso burgo, 
entrecortado por vielas românticas. 

Visita a Pompéia – Grupo Fabuloso sul 2019 

Ilha de Capri 

Positano 
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Teremos então tempo livre para almoçar [não incluso] e 
curtir a fascinante cidade. 

Prosseguiremos a excursão 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  
08/05/2022 – Domingo 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Sairemos em ônibus para Matera, na região 
Basilicata.  

Chegada a Matera e 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. 

Andar por meio de suas características casas cavadas na 
rocha proporciona emoções únicas, pois é como voltar 
para um passado esquecido e tem-se a sensação de 
entrar em um presépio. Não é por acaso que Matera 
também é conhecida como a "a segunda Belém" e 
serviu de cenário para filmes como “A Paixão de Cristo”, 
de Mel Gibson, e “O Evangelho Segundo São Mateus” 
de Pier Paolo Pasolini. 

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. 

 

Grupo Fabuloso Sul – 2018 em visita a Amalfi 

Grupo Fabuloso Sul – 2018 em visita a Polignano a Mare 

Matera 
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7º Dia | POLIGNANO A MARE / BARI / 
POLIGNANO A MARE  
09/05/2022 – Segunda 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Sairemos de ônibus para Bari. A capital da região 
Puglia data de tempos muito antigos e ao longo 

dos séculos foi dominada por diferentes civilizações, 
cada uma deixando sua inconfundível marca. O nosso 
guia local nos conduzirá à descoberta desse 
concentrado único de diversos estilos arquitetônicos e 
artísticos, que ao longo dos séculos se tornou um 
extraordinário ponto de encontro entre Oriente e 
Ocidente.  

Andando pela  assim chamada Bari Vecchia (o coração 
do centro histórico), percorreremos as características 
ruelas 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 nossa visita incluirá também a majestosa 
Basílica de São Nicolau [ingresso incluso], a Catedral de 
São Sabino e o imponente Castelo Svevo [ingresso 
incluso].  

O almoço será livre [não incluso]. 

À tarde, regressaremos para Polignano a Mare.  

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 vilarejo é 
um local encantador, feito de ruelas entrecortadas com 
mirantes que se abrem de maneira surpreendente para 
um mar azul cristalino.   

Poderemos nos relaxar passeando livremente pela 
graciosa cidade, admirar o pôr do sol e jantar [não 
incluso] em um dos vários restaurantes típicos. 

Pernoite em hotel em Polignano a Mare. 

 

8º Dia | POLIGNANO A MARE / ALBEROBELLO  
/ OSTUNI / LECCE 
10/05/2022 – Terça 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Sairemos de ônibus para Alberobello, famosa 
por suas casas peculiares, chamadas de Trulli. 

Essas construções, com sua característica forma 
piramidal, ainda são usadas como habitações e 
representam um exemplo arquitetônico brilhante de 
valor universal. 

 

Bari 

Polignano a Mare 

Alberobello 
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Andar por Alberobello, um dos 58 sítios italianos 
incluídos na Lista de Patrimônios da Humanidade da 
UNESCO, é uma experiência única e fascinante, uma 
viagem à descoberta de uma civilização que perpetua 
tenazmente suas tradições e sua visão da existência 
humana. O nosso guia local nos ajudará a apreciar as 
características peculiares dessa incrível cidade e de seu 
legado histórico e social. 

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 uma das pérolas da Puglia. A 
brancura das casas do centro histórico, devido à cal que 
durante séculos foi usada para pintar as paredes, torna 
Ostuni um lugar mágico!  

 
Nosso  guia  nos  conduzirá  à descoberta dessa 
belíssima cidade, na qual 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, sairemos de ônibus para Lecce. 
Chegada a Lecce e acomodação no hotel. 

Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Lecce. 
 

9º Dia | LECCE / SIBARI 
11/05/2022 – Quarta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

A parte da manhã será dedicada à exploração de 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, e uma das 
localidades mais importantes de toda a Itália. Durante a 
dominação romana, viveu seu máximo esplendor com o 
imperador Adriano, que construiu o grande anfiteatro e 
o teatro, dando início a um longo trajeto que faria de 
Lecce um fulcro de riqueza econômica e cultural 
durante séculos.  

Foi durante a dominação espanhola, entre os séculos 
XVI e XVII, que Lecce assumiu definitivamente o papel 
de importante centro artístico e cultural. 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.  

O nosso guia local nos conduzirá à descoberta dessa 
autêntica joia, onde os vestígios da Roma antiga se 
misturam com a magnificência da arte barroca.  

Após a visita, teremos tempo livre para continuar a 
explorar a cidade e almoçar [almoço não incluso].  Anfiteatro romano - Lecce 

Ostuni 

Igreja de Santa Clara - Lecce 
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No meio da tarde, sairemos de ônibus rumo a 
Sibari, uma graciosa localidade situada no litoral 

iônico da região Calábria.  

Chegada e acomodação no hotel.  

Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Sibari. 

 

10º Dia | SIBARI / TROPEA / REGGIO CALABRIA 
12/05/2022 – Quinta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

 Sairemos em ônibus rumo a Tropea, situada na 
costa do Mar Tirreno, cuja 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.  

Com o nosso guia local exploraremos essa joia rara, 
conhecida como a "Saint Tropez do Sul", devido ao seu 

belo litoral. Andar por seu centro histórico, imersos em 
um cenário onde histórias e lendas se confundem, 
significará regressar no tempo, à descoberta dos 
palácios nobres dos séculos XVIII e XIX que se erguem 
no penhasco, da bela Piazza Ercole e das muitas 
varandas que oferecem vistas deslumbrantes. 

Visitaremos, é claro, o Santuário de Santa Maria 
dell’Isola [ingresso 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 alcança o 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 

Santuário de Santa Maria dell’Isola  - Tropea 

Tropea 

Grupo Fabuloso Sul – 2018 em visita a Tropea 
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metal e dessa época, e representam dois homens nus 
com barba, um mais velho e outro mais jovem. A 
oportunidade única de admirar de perto a sua 
majestosa beleza nos propiciará uma grande emoção!  

Após a vista, nos acomodaremos no hotel. 

 

Jantar [incluso] e pernoite no hotel em Reggio 
Calabria. 

11º Dia | REGGIO CALABRIA / TAORMINA 
13/05/2022 – Sexta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Sairemos em ônibus para Taormina, e 
depois embarcaremos no ferry-boat para 

atravessar o canal de Messina.  

Ao chegarmos, visitaremos, junto com o nosso guia 
local, 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, um verdadeiro terraço 
decorado com uma bela vista panorâmica na qual se 

destaca, de maneira impotente, o vizinho vulcão Etna.  

Viveremos um momento realmente especial ao 
visitarmos o Teatro Grego [ingresso incluso], localizado 
em uma posição espetacular e rodeado por uma 
natureza exuberante. Neste cenário único, ainda hoje 
são realizados inúmeros simpósios culturais, incluindo o 
Festival de Cinema, um evento de importância 
internacional. 

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

Gozaremos então de toda a tarde à disposição para 
curtir a cidade! Será um tempo precioso para relaxar, 
tomar um aperitivo e fazer eventuais compras. 

Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite em hotel em Taormina. 

12º Dia | TAORMINA / SIRACUSA 
14/05/2022 – Sábado 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus rumo a Siracusa, a cidade mais 
importante da Sicília grega e uma das maiores 

metrópoles do mundo clássico! 

Nosso guia local nos conduzirá à descoberta do Parque 
Arqueológico da Neàpoli [ingresso incluso], que reúne 
os mais importantes vestígios da colonização grega na 
cidade, entre eles o Anfiteatro Romano, o magnífico 
Teatro Grego, o Ouvido de Dionísio e as Latomias.  

Tempo livre para almoçar [não incluso]. 

À tarde, o nosso guia nos mostrará 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 

Grupo Fabuloso Sul – 2018 em visita ao Teatro Grego em Taormina 

Ortigia  - Siracusa 

Teatro Grego - Taormina 
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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. 
Ortigia é tão extraordinária que o visitante fica 
atordoado e dificilmente contém a emoção ao se 
deparar com tamanha beleza!  

Jantar [incluso] e pernoite em hotel em Siracusa. 

 
 

13º Dia | SIRACUSA / CANICATTÌ / AGRIGENTO 
15/05/2022 – Domingo 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Sairemos em ônibus rumo a cidade de Agrigento.  

Ao longo do caminho, pararemos nos 
arredores de Canicattì, para conhecermos 

mais uma pérola da extraordinária Sicília: a sua 
excelente produção enológica! Visitaremos a Vinícola 
CVA, uma empresa que nasceu em 1969 com o objetivo 
de oferecer ao consumidor mais exigente vinhos frutos 
de uma filosofia de produção centrada nas 
peculiaridades do território do sudoeste da Sicília – 
caracterizado por condições microclimáticas únicas – e 
nas safras nativas (quais Nero d'Avola, Grillo e 
Catarratto) que fizeram a história da enologia siciliana 
no mundo. São vinhos que se destacam por sua 
personalidade e nascem da síntese harmoniosa entre a 

viticultura da memória e da tradição e as inovações 
tecnológicas necessárias para garantir a qualidade. 
Tudo isso dentro de um contexto territorial marcado 
por um patrimônio histórico e cultural de prestígio 
absoluto, do Vale dos Templos às minas de enxofre. 

 

Teremos a oportunidade de conhecer a fazenda e 
desfrutar de um almoço acompanhado pela degustação 
dos melhores vinhos produzidos pela vinícola [incluso].  

À tarde visitaremos, conduzidos pelo nosso guia local, o 
majestoso Vale dos Templos [ingresso incluso], uma 
área arqueológica e paisagística entre as mais 
importantes do mundo.  

O excepcional estado de conservação dos templos 
dóricos provenientes do período Helênico torna a visita 
no Vale algo memorável, que ficará gravada para 
sempre em nossa memória. A área ainda abriga  três   
santuários, uma  grande concentração de necrópoles, 
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. 
Andar pelo Vale dos Templos significa se imergir em 
uma atmosfera mágica e extremamente evocativa! 

Após a visita, nos acomodaremos no hotel, onde 
teremos tempo livre para descansar.  

Jantar [incluso] e pernoite em hotel em 
Agrigento. 

Anfiteatro Romano - Siracusa 

Vale dos Templos - Agrigento 
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14º Dia | AGRIGENTO / CEFALÙ / PALERMO 
16/05/2022 – Segunda 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Sairemos em ônibus rumo a Cefalù. Ao 
chegarmos, o nosso guia local nos conduzirá à 

descoberta daquela que pode ser definida uma das mais 
adoráveis cidades litorâneas da Itália.  

Famosa por suas lindas praias e pelos belos tons de seu 
mar, Cefalù encanta não somente por sua beleza 
natural, como também pelo centro histórico medieval, 
caracterizado por ruelas estreitas, passagens cobertas e 
até um riacho de águas cristalinas correndo entre as 
casas.  

O símbolo da cidade é a imponente Catedral normanda 
(declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco), 
erguida em 1131 e adornada com os extraordinários 
mosaicos bizantinos cuja figura dominante é o 
impressionante Cristo Pantocrator. A nossa visita 
incluirá também o belíssimo claustro anexado à 
Catedral [ingresso incluso], expressão da arte árabe. 

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

À tarde, sairemos para Palermo. Chegada e 
acomodação no hotel. 

Jantar livre [não incluso] e pernoite no hotel em 
Palermo. 

15º Dia | PALERMO 
17/05/2022 – Terça 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Conduzidos por nosso guia local, 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 por 

Duomo de Cefalù 

Cefalù 

Capela Palatina - Palermo 

Grupo Fabuloso Sul 2019 – Visita ao Vale dos Templos 
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várias civilizações e cada uma delas deixou sua marca, 
embelezando a cidade com monumentos e vestígios 
extraordinários. 

No século IX d.C., sob a dominação árabe, Palermo 
chegou a ser conhecida como "paraíso na terra" e é 
justamente à procura do seu antigo e atual esplendor 
que nós exploraremos a cidade.  

Entre as várias atrações, visitaremos a monumental 
Catedral, a encantadora praça “Quattro canti” e a Igreja 
com o anexo mosteiro de Santa Caterina de Alexandria, 
uma verdadeira joia desconhecida pelo turismo de 
massa. O ponto mais alto será representado pelo 
Palácio dos Normados com a deslumbrante Capela 
Palatina [ingresso incluso] que, com suas paredes 
inteiramente recobertas por mosaicos bizantinos de 
rara beleza, nos deixará encantados! 

Teremos ainda a oportunidade de fazer uma imersão no 
espírito popular dessa cidade única conhecendo a 
famosíssima e colorida feira a céu aberto chamada de 
Mercato del Capo. 

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]! 

Pernoite no hotel em Palermo. 

16º Dia | PALERMO 
18/05/2022 – Quarta 

Café da manhã no hotel [incluso]. 

Cada participante terá o traslado [incluso] para o 
aeroporto de Punta Raisi (Palermo), de onde embarcará 
para o Brasil. 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

Visita a Palermo – Grupo Fabuloso Sul 2019 
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SERVIÇOS INCLUSOS 

 
 Pernoites em hotéis 4*, bem localizados. 

 Cafés da manhã nos hotéis; 

 Todas as refeições especificadas no roteiro, exclusas 
as bebidas: 

- Almoços: nos dias 3º e 13º (acompanhado por 
degustação de vinhos); 

- Jantares: nos dias 1º, 6º, 8º, 9º, 10º, 12º, 13º, 15º. 

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 16º 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 e Museu Arqueológico 
Nacional em Nápoles; 

- Sítio arqueológico de Pompeia; 

- Casa-museu e igreja rupestre em Matera; 

- Basílica de São Nicolau e Castelo Svevo em Bari; 

- Igrejas barrocas em Lecce; 

- Santuário de Santa Maria dell'Isola em Tropea; 

- Museu Nacional da Magna Grécia em Reggio 
Calabria; 

- Teatro Grego em Taormina; 

- Sítio arqueológico da Neàpoli e Catedral de 
Siracusa; 

- Vale dos Templos em Agrigento; 

- Claustro da Catedral em Cefalù; 

- Palácio dos Normandos, Capela Palatina e 
 Igreja de Santa Caterina de Alessandria em 
Palermo. 

 Visita, almoço e degustação de vinhos na vinícola 
CVA em Canicattì; 

 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; 

 Aparelhos de rádio para acompanhar as explicações 
dos guias locais.  

 Todas as taxas (incluindo a “Tassa di soggiorno”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS NÃO 
INCLUSOS 
 

 Passagem aérea. 

 Refeições não especificadas. 

 Bebidas durante as refeições (exceto no almoço do 
13º dia, em que está inclusa a degustação de 
vinhos); 

 Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas 
etc.)  

 Carregadores nos hotéis e aeroportos. 

 Seguro viagem. 

 Qualquer item não especificado como incluso. 

Vista do Vesúvio do sítio arqueológico de Pompeia 

Sorrento 
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HOTÉIS 
 

Nápoles 
 Hotel Palazzo Salgar ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
Sorrento  
 Hotel Regina Sorrento ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
Polignano a Mare  
 Hotel Cala Ponte ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
Lecce 
Hotel delle Palme ou similar  
-------------------------------------------------------------------- 
Sibari 
Sibari Resort ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Reggio Calabria  
 É Hotel ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
Taormina 
Hotel Villa Esperia ou similar  
-------------------------------------------------------------------- 
Siracusa 
Hotel Parco delle Fontane ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
Agrigento 
Hotel Costazzurra Museum & SPA ou similar 
-------------------------------------------------------------------- 
Palermo 
Ai Cavalieri Hotel ou similar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

 
Valores por pessoa – PARTE TERRESTRE 
 

 

Forma de Pagamento 
 

▪ Em 1ox: 25% no ato da assinatura do contrato e o saldo parcelado em 9 vezes sem juros. 

▪ 05% de desconto para pagamento à vista. 

 

FALE CONOSCO 

 

Você se interessou por essa viagem, mas ainda tem dúvidas? 

O que você acha de ser contatado por telefone ou WhatsApp por um de nossos 
especialistas? 

 

 
 
 
 

 
 
 

PERÍODO APARTAMENTO 
DUPLO 

APARTAMENTO 
INDIVIDUAL 

De 03 a 18 de maio de 2022 € 3.915,00 € 4.600,00 
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https://cenciturismo.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://cenciturismo.com.br/
https://cenciturismo.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://www.youtube.com/channel/UCUO-j722MgbFpfaffbjKHTw/videos
https://www.facebook.com/CenciTurismoItaliaViagem/
https://www.instagram.com/cenciturismo_italia/
https://cenciturismo.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCUO-j722MgbFpfaffbjKHTw/videos
https://www.instagram.com/cenciturismo_italia/
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https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://cenciturismo.com.br/
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https://cenciturismo.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20conversar%20a%20respeito%20da%20viagem%20It%C3%A1lia%20Sonhada%2013%20dias%20-%20maio%202022.
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