01
SETEMBRO

2019

CALABRIA, SICÍLIA
E COSTA AMALFITANA

Palermo

CALABRIA, SICÍLIA E COSTA AMALFITANA
01º dia 01 set dom Sao Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e
embarque com destino a:
02º dia 02 set seg Palermo
Chegada recepção. Acomodação. Jantar.
03º dia 03 set ter Palermo
Café da manhã. Visita panorâmica com destaque para:
Palácio Real, a Igreja de São Cataldo, sede da Ordem
dos Cavaleiros do Santo Sepulcro de Jerusalém, com as
suas três cúpulas rosas-avermelhadas e o seu
pavimento com mosaicos. Passagem pelo Castelo della
Zisa, antiga residência de verão do rei, um dos maiores
exemplos da dominação árabe na Sicília. Jantar.
04º dia 04 set qua Palermo / Monreale / Agrigento
Café da manhã. Saída em direção a Monreale. Visita
panorâmica da cidade e o Duomo (Catedral).
Continuação a Agrigento, onde poderemos constatar a
grande mistura de culturas que transformaram a Sicília
numa ilha diferente, um verdadeiro museu ao ar livre,
fruto dos diversos povos que habitaram à Ilha ao longo
de séculos. Possibilidade de visitar o magnífico Vale dos
Templos, complexos de antigas construções gregas,
com seus templos dóricos que datam do séc.V a.C. e
fascinam pela sua perfeição. Jantar.

Agrigento

05º dia 05 set qui Agrigento / Siracusa
Café da manhã. Saída em direção a Siracusa, a maior
cidade da antiguidade, fundada entre os anos de 734 e
733 a.C., chamada pelos gregos de 'Syraka'. A qual se
estende ao longo do mar, junto à ilha de Ortigia, Templo
de Minerva, transformado em igreja cristã, a lendária
Fonte de Aretusa, Templo de Apolo, Teatro Grego e
anfiteatro romano, situado próximo às Latomie, Orelha
de Dionísio. Jantar.
06º dia 06 set sex Siracusa / Catania
Café da manhã. Saída em direção à Catania e o Vulcão
Etna. Acomodação. Jantar.
07º dia 07 set sab Catania / Taormina / Messina /
Reggio Calabria
Café da manhã. Saída em direção à Taormina.
Visita e continuação para a cidade de Messina.
Chegada e visita panorâmica, incluindo o estreito que
separa o continente italiano da Sicília, faremos a nossa
travessia em balsa. Chegada a Reggio Calabria. Jantar.
08º dia 08 set dom Reggio Calabria / Pompeia /
Sorrento
Café da manhã. Saída em direção a Pompeia. Visitando
o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, e visita
arquelógica pela antiga cidade, que em 79 d.c. foi

Siracusa

Sorrento

destruída pelo vulcão vesúvio. Continuação a Sorrento.
Acomodação. Jantar.
09º dia 09 set seg Sorrento / Capri / Sorrento
Café da manhã. Visita a Sorrento passeando pelas vielas
do centro histórico, lotadas de lojinhas e produtos de
artesanato, a Catedral e a Basílica de Sant'Antonino,
palácios históricos da época Medieval e os restos dos
antigos muros de proteção da cidade. Continuação de
barco a Ilha de Capri. Retorno a Sorrento. Jantar.
10º dia 10 set ter Sorrento / Costa Amalfitana /
Nápoles / Roma
Café da manhã. Saída de Sorrento pela Costa Amalfitana
visitando Positano, Amalfi. Seguiremos em direção a
Nápoles, conhecida mundialmente pela sua história, sua
música, seus encantos naturais e por ser a terra natal da
pizza. Continuação a Roma. Acomodação. Jantar.

PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 3.990,00 + 200,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 4.540,00 + 200,00 taxas

11º dia 11 set qua Roma
Café da manhã. Traslado para o Vaticano para Audiência
Pública Papal (se o Papa estiver em Roma). Visita à
Roma Monumental: Praça e Basílica de São Pedro,
deslumbrante Sede da Religião Católica, Praça Veneza,
Fórum Romano, Coliseu (externo), Circo Mássimo e Via
Nazionalle. Jantar.
12º dia 12 set qui Roma
Café da manhã. Visita à Roma Cristã: Basílica de Santa
Maria Maior, São João do Latrão, São Pedro in Vínculis e
São Paulo Extra Muros. Em horário conveniente traslado
para o aeroporto e embarque com destino a:
13º dia 13 set sex São Paulo
Chegada e fim de nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para
grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior
(aptos disponíveis após às 14h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças crônicas ou
pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de
até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em outubro/18.
Sujeito a alterações.
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E-mail: genesis@genesisturismo.com.br

