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Itinerário preliminar
1º Dia – Porto / Barcelona / Palermo – 15 de Abril 2019

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida às
09h05 em avião da Vueling – voo VY 8477, com destino a Barcelona. Chegada às 11h45. Formalidades
em trânsito e continuação da viagem às 12h30, em avião da mesma companhia – voo VY6600 com
destino a Palermo. Chegada às 14h25. Receção pelos nossos representantes locais e transporte
privativo para o Hotel Cit Hotels Dea 4* ou similar, para instalação, jantar e alojamento.

2º Dia – Palermo / Monreale / Palermo – 16 de Abril 2019

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, saída para visita do centro histórico de Palermo e da
rota árabe-normanda (patrimônio da UNESCO), a Capela Palatina, localizada dentro do Palácio
Normanni, o antigo palácio real e a Catedral. Seguiremos ao longo do Corso Vittorio Emanuele, o antigo
“cassaro”, diretamente para o Quattro Canti, ponto focal da cidade. Visita da Igreja de Martorana e
San Cataldo. Almoço em restaurante local. Partida para Monreale para a visita de sua esplêndida
Catedral (patrimônio da UNESCO) coberta de mosaicos dourados, a mais extensa do mundo depois de
Santa Sofia em Istambul e San Marco em Veneza. Visita do próximo claustro beneditino. No
regresso ao hotel para jantar e alojamento.

3º Dia – Palermo / Céfalu / Milazzo / Lipari – 17 Abril 2019

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Cefalù, encantadora e pequena aldeia no mar que oferece
bela vista artística de cores e luzes. Visita da impressionante "Catedral Normanna" (patrimônio
UNESCO), que data de 1131. Continuação para Milazzo, seguido de embarque para Lipari. À
transporte privativo para o Hotel Villa Meligunis 4* ou similar para instalação, jantar e alojamento.

4º Dia – Lipari – 18 Abril 2019

Pequeno almoço no hotel. Tempo livre para visita ao Museu Arqueológico localizado na catedral,
oferece uma introdução muito interessante à história das Ilhas Eólias. Almoço em restaurante local.
tarde, visita panorâmica de Lipari, capital da ilha com o mesmo nome, são as maiores ilhas
cidade está localizada numa baía e a cidade velha é o centro da cidade. Jantar e alojamento no
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5º Dia – Lipari / Vulcano / Stromboli / Lipari – 19 Abril 2019

Pequeno-almoço no hotel. Saída para ilha de Vulcano. Vulcano, pequena ilha que, segundo a lenda, abriga
o deus Eole que teria colonizado o arquipélago durante a guerra de Tróia. Tempo livre para aproveitar os
benefícios dos banhos de lama ou relaxar nas areias vulcânicas negras. Almoço em restaurante local.
Regresso a Lipari para dar inicio à excursão de barco para Stomboli para admirar a fantástica “Sciara del
Fuoco”, com jantar leve típico a bordo. No final, regresso a Lipari. Alojamento no hotel.

6º Dia – Lipari / Milazzo / Taormina / Etna - 20 de Abril 2019

Pequeno-almoço no hotel. Saída Milazzo de barco. Prosseguimento de autocarro até Taormina, a pérola
encantada da Sicília. Tempo livre para visita ao Teatro Grego. No final, continuação para Etna, para
instalação, jantar e alojamento no Hotel Yachting Palace 4*.

7º Dia – Etna / Monte Etna / Palermo – 21 de Abril 2019

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Monte Etna, o maior vulcão ativo da Europa (3.345 metros),
também parte do Patrimônio Mundial desde 2013; o autocarro chegará até o Rifugio Sapienza a 1.800
metros. Visita livre das famosas e extintas "Crateras Silvestri". Ao longo do percurso, é possível admirar
uma variedade maravilhosa de paisagens. Durante os séculos, o vulcão criou um lugar onde natureza,
cultura e história combinaram-se para criar um lugar único no mundo. Almoço em restaurante local. Subida
às crateras de Teleférico e jeep 4x 4 até 2,800 metros. No final, transporte para Palermo. À chegada,
instalação, jantar e alojamento no Hotel Cit Hotels Dea 4* ou similar.

8º Dia – Palermo / Barcelona / Porto – 22 de Abril 2019

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Possibilidade de visitar o Museu
Geológico e o Jardim Botânico. Em hora a determinar, transporte privativo para o aeroporto de Palermo.
Formalidades de embarque e partida às 15h10 em avião da Vueling – voo VY 6601, com destino a
Barcelona. Chegada às 17h05. Formalidades em trânsito e continuação da viagem em avião da mesma
companhia – voo VY 8482 às 20h30, com destino a Porto. Chegada às 21h20.

Fim da viagem e dos nossos serviços



Inclui / Exclui:

Incluindo:

� Passagem aérea em classe económica, nos percursos mencionados;
� Franquia de 1 peça de bagagem com peso máximo de 23 kg;
� Viagem em autopullman de turismo, no percurso mencionado;
� Despesas de motorista e portagens de auto-estrada;
� Estadia nos hotéis mencionados ou similares, em quartos duplos standard com banho privativo em regime de meia pensão SEM bebidas;

� Almoços em restaurantes locais, SEM bebidas;
� Visitas  mencionadas, acompanhadas de guias locais de língua espanhola ou portuguesa;
� Entradas: Catedral Palermo, Capela Palatina, Duomo e Claustro Monreale, Martorana e S. Cataldo, Museu Lipari, Teatro Grego de Taormina, 

teleférico e jeep 4x4 no Monte Etna;
� Taxas hoteleiras, de serviço e IVA; 

� Seguro Multiviagens.

Excluindo:

o Bagageiros; 

o bebidas às refeições, telefonemas, gratificações;
o lavagens de roupa e demais extras de caráter pessoal;
o Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.



Cit Hotels Dea Palermo é a base ideal para 

Falcone-Borsellino, nas proximidades, e está equipado com uma 
-se um lugar ideal para receber conferências de negócios.

Alla Bell'Italia antes de fazer uma 
ou até à Praia de Mondello. 



Lipari, perto da pitoresca Marina Corta. O hotel dispõe de 

Lipari e do Mar Mediterrâneo. Os quartos têm vista para a aldeia, o jardim ou 

estão localizados na Residence Agave da propriedade, a 300 metros.

-almoço, almoço e jantar. As refeições são servidas no terraço.

O hotel está localizado a 150 metros da praça principal, a Piazza Marina Corta. A praia privada, situada a 4 km, providencia tarifas reduzidas. 



um hotel elegante 

Palace oferece vistas para a Baía de Taormina.

Transatlantic no 1o piso e um terraço panorâmico. Alguns dos quartos 

omassagem.

chefs mais especializados em todas as áreas de Marina di Riposto. Poderá desfrutar das suas 



Informações importantes 

1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efetuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.

3 - Todos os horários de saída dos hotéis serão informados/confirmados localmente.

4 - Poderão existir alterações às visitas/atividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaraterizam o programa de

viagem.

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efetivação real da reserva.

6 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com cartão de cidadão ou bilhete de identidade válido aquando da viagem.


