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CIRCUITO NA SICILIA 

CIRCUITO REGULAR EM PENSÃO COMPLETA 

1º DIA – PORTO ou LISBOA / PALERMO 

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para formalidades de embarque. Saída em voo regular com destino a 

Palermo, via Roma. Chegada e transporte para o Hotel Mercure Palermo Excelsior **** ou similar, em Palermo. Jantar e alojamento. 

2º DIA – PALERMO / CEFALÙ / CASTELBUONO (com provas de produtos típicos da ilha e almoço em casa Rural) / CATÂNIA 

Após o pequeno-almoço  buffet, partida em direção a Cefalù, pequena povoação localizada na Costa Norte da ilha, famosa pela sua 

Catedral em estilo Arabe-Normando, os seus mosaicos arabe-bizantinos, e pelas suas casas construídas sobre as rochas. Continuação 

até Castelbuono, tipica povoação medieval da região dos Montes Madonie, conhecida também pela produção da “manna” (substância 

doce extraída da madeira do froixo). Passeio pelo seu centro histórico passando pela igreja “Matrice Vecchia” e o “Castello dei 

Ventimiglia” famoso pela sua Capela Palatina dedicada a Santa Anna, padroeira da cidade. Paragem numa conhecida pastelaria local 

onde poderá degustar e comprar doces tipicos de Castelbuono (pastelaria, panetones, doces à base de chocolate, doces de manà e 

licores artesanais conhecidos como Rosolio). Almoço numa quinta rural em Castelbuono e continuação até Catânia. Alojamento 

e jantar no Mercure Catania Excelsior **** ou similar. 

3º DIA – CATÂNIA / SIRACUSA / NOTO / CATÂNIA 

Após o pequeno-almoço buffet, partida em direção a Siracusa, uma das cidades mais ricas em arte e monumentos. A parte antiga da 

cidade encontra-se situada sobre a ilha de Ortígia, unida a terra firme por uma ponte, possuidora dos mais importantes testemunhos 

de um glorioso passado: templo de Minerva transformado em Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethusa e o Templo de Apollo. 

Visita à zona arqueológica que inclui as famosas Latomias do Paraiso, a “Orelha de Dionisio”, o Teatro Grego e o Anfiteatro 

Romano. Almoço em restaurante local. De tarde partida para Noto, uma das mais bonitas cidades da Sicilia pelo seu estilo Barroco 

Siciliano, declarada Patrimonio Mundial da UNESCO. Regresso a Catania. Alojamento e jantar no Hotel. 

4º DIA – CATÂNIA - MONTE ETNA / TAORMINA - CATÂNIA 

Após o pequeno-almoço buffet, e se as condições climatéricas o permitirem, excursão ao Monte Etna, o vulcão mais alto e ativo da 

Europa (até aos 1.800 m) e visita aos “Crateri Silvestri”, de onde se tem a melhor vista sobre o mar Jónico. Almoço em restaurante 

local no Monte Etna. Continuação até Taormina, conhecida pela Pérola do mar Jónico, fundada em 400 a.C., e possuidora de uma 

deslumbrante vista panorâmica sobre o mar e o Monte Etna. Tempo livre para dar um passeio pelas tipicas ruelas da cidade e visitar 

as inúmeras lojas de artesanato. Possibilidade de visitar o fascinante Teatro Greco Romano. Regresso ao hotel em Catânia. Jantar e 

alojamento no hotel. 

5º DIA– CATÂNIA / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 

Após pequeno-almoço buffet, saída em direção á Piazza Armerina e visita à famosa Villa Romana de Casale, que foi declarada 

Património Universal graças aos seus bem conservados 3.500 m2 de mosaicos. Continuação até Agrigento. Almoço em restaurante 

local. Durante a tarde visita ao famoso Vale dos Templos, que inclui o Templo de Juno, da Concordia, Heracles, Zeus, Castor e Polux, 

que representam os melhores exemplos da civilização Grega na Sicilia. Jantar e alojamento no Hotel Dioscuri Bay Palace **** ou 

similar. 

6º Dia – AGRIGENTO / SELINUTE (com almoço em casa rural) / SEGESTA / PALERMO 

Após pequeno-almoço buffet, partida em direção ao parque arqueológico de Selinute, o maior do Mediterraneo, com os 

impressionantes Templos e Acrópole. Após a visita paragem numa casa rural, famosa pela produção de azeite, onde, antes do almoço, 

podemos fazer uma prova de azeite da região. De tarde, continuação até Segesta para visitar o magnifico Templo Dórico, que conserva 

no seu interior vestigíos de um passado histórico, rodeado por uma maravilhosa paisagem natural. Continuação até Palermo. Jantar e 

alojamento no Hotel Mercure Palermo Excelsior**** ou similar. 

7º Dia – PALERMO – MONREALE – (Opcional Monte pellegrino/Catacumbas/Capo market) - PALERMO 
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Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre ou possibilidade de realizar uma excursão opcional ao Monte Pellegrino (consultar o 

guia localmente), o mais famoso Monte em Palermo, ate chegar ao Santuário de Santa Rosalia, santo patrono da cidade. Termina a 

manhã com um passeio pelo colorido mercado de Palermo: Capo Market, onde encontra uma imensa variedade de vegetais e frutas. 

Regresso ao hotel para almoço. No inicio da tarde partida para Monrealepara visitar a Catedral, definida como a 8ª maravilha do 

mundo, por guardar no seu interior maravilhosos mosaicos, únicos pela sua beleza e majestosidade. Visita ao Claustro Beneditino, em 

puro estilo Normando. Continuação com a visita pela Capital da Sicília, Palermo, uma das cidades com maior riqueza de arte e cultura, 

e inclui: a Catedral, a Capela Palatina e um tour panorâmico ao centro histórico. Jantar e alojamento no hotel em Palermo. 

8º DIA – PALERMO / LISBOA ou PORTO 

Após pequeno-almoço transporte para o aeroporto de Palermo. Formalidade de embarque e partida em voo regular, via Roma, com 

destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DOS NOSSOS SERVIÇO 

 ARRIVEDERCI 

 


