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Encantadora Sicília 
8 Dias / 7 Noites 

Saída: Datas pré-determinadas  

29 anos de experiência e qualidade! 

No mar Mediterrâneo, a ilha, que tem como capital Palermo, está cheia de atrações imperdíveis. Uma de suas 
características mais marcantes é o fato abrigar uma grande mistura de etnias e hábitos. Neste roteiro prepare-se para 
se deparar com um lugar diversificado e repleto de experiências. 
 

1º Dia – Sábado - ... / Palermo 
Chegada em Palermo, encontro com o guia e traslado ao hotel. Coquetel de boas-vindas e hospedagem. 
 

2º Dia – Domingo - Palermo / Monreale / Palermo 

Café da manhã. Pela manhã, saída até Monreale e visita à Catedral e seu Claustro. Após, retorno à Palermo para visitar 
seus principais monumentos como a Capela Palatina e a Catedral. Continuação para tour panorâmico pela cidade. 
Degustação de vinhos Marsala em wine bar de Palermo. Tarde livre. Retorno ao hotel e hospedagem.  
 

3º Dia – Segunda-feira - Palermo / Agrigento / Ragusa   
Após o café da manhã, saída para Agrigento: “a mais bela Cidade dos mortais" onde, hoje em dia, se podem admirar 
dez templos dóricos que se erguem no vale. Visita ao famoso e único “Vale dos Templos”. Almoço em restaurante local 
da região e saída para Ragusa. Hospedagem. 
 

4º Dia – Terça-feira - Ragusa / Modica / Siracusa   
Após o café da manhã, visita a Ragusa Ibla, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Continuação até Modica 
para visitar alguns dos monumentos barrocos mais emblemáticos. Degustação do famoso Chocolate de Modica, que é 

feito na cidade seguindo o método trazido da América Central durante a dominação Espanhola. Continuação até 
Siracusa. Hospedagem. 
 

5º Dia – Quarta-feira - Siracusa 
Café da manhã. Pela manhã, visita por Siracusa: a maior cidade da antiguidade, fundada entre 734-733 a.C. e 

chamada de Syraka. O passeio passará pelo Templo di Minerva, transformado em Catedral Cristã, a legendária Fontana 
di Arethusa, Templo di Apollo, Teatro Grego e o Anfiteatro Romano situado próximo à Latomie, Orecchio di Dionisio. 
Tarde livre para atividades independentes. À noite, jantar em restaurante local. Retorno ao hotel e hospedagem. 
Obs.: Ônibus disponível para os passageiros que preferirem retornar ao hotel após o city tour. 
 

6º Dia – Quinta-feira - Siracusa / Taormina 
Após o café da manhã, saída em ônibus até o Refúgio Sapienza a 1.800 metros de altitude e, possibilidade de conhecer 

o monte Etna, o maior e mais ativo vulcão da Europa (3.345 metros). Visita às crateras apagadas, chamadas "Crateri 
Silvestri". Almoço em casa rural aos pés do vulcão Etna para desfrutar de uma comida típica e genuína e degustar o 
vinho do Etna de fabricação própria. Continuação até Taormina: que está situada no Monte Tauro (204m altitude). 
Tarde livre para compras, para descobrir as românticas ruas da cidade, para visitar o famoso Teatro Grego, de onde 
podemos ter magníficas vistas, tanto do Etna como do Mar Jônico. hospedagem. 
Obs.: O passeio ao monte Etna somente será feito se as condições climáticas permitirem.  
 

7º Dia – Sexta-feira - Taormina 
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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8º Dia – Sábado - Taormina / ... 

Café da manhã, traslado ao aeroporto de Catânia para voo de retorno e fim dos nossos serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Palermo 2 
Hotel Palazzo Sitano, Hotel Excelsior Mercure, Hotel Principe 

di Villafranca ou similar 
Primeira 

Ragusa 1 Hotel Antica Badia, Hotel De Stefano Palace ou similar Luxo 

Siracusa 2 Grand Hotel Ortigia, Grand Hotel Minareto ou similar Primeira 

Taormina 2 
Hotel Monte Tauro, Hotel Miramare, Hotel Excelsior ou 

similar 
Primeira 

 
 
 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Período 
Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

9 e 23Mar'19 
6 e 20Abr'19 
4 e 18Mai'19 
8 e 22Jun'19 
6 e 20Jul'19 

7, 14 e 21Set'19 

5 e 19Out'19 

2.229 2.017 2.723 10.409 9.419 12.716 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,67 
da data de 29/04/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

IMPORTANTE: Valores para mínimo de 4 pessoas confirmadas na mesma saída. O Tour 
somente opera com o mínimo de 4 passageiros. 
 

O que inclui: 
- 7 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; 
- 1 (um) coquetel de boas-vindas na chegada ao hotel de Palermo;  
- 1 (um) almoço em restaurante local de Agrigento (3 pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral); 
- 1 (um) jantar em restaurante local de Siracusa (3 pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral); 
- 1 (um) almoço em casa rural/vinícola local na área do Etna (3 pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral); 

- 1 (uma) degustação de vinhos (3 vinhos na vinícola na área do Etna);  
- 1 (uma) degustação de vinho Marsala em wine bar em Palermo; 
- 1 (um) jantar de despedida em restaurante local de Taormina (3 pratos incluem: ¼ vinho + ½ água mineral); 
- Auriculares para visitar as catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa 
- Subida em jeeps ou funicular (subida regular – não privativa); 
- Entradas aos monumentos (Capela Palatina de Palermo, Catedral de Palermo, Claustro de Monreale, Catedral de 

Monreale, Vale dos Templos de Agrigento, Zona arqueológica de Siracusa, Teatro Grego de Taormina); 
- Transfers de chegada e saída em serviço regular; 
- Transporte em micro-ônibus de luxo: 8 assentos: de 2 a 6 pessoas ou, 16 assentos: de 7 a 16 pessoas à disposição 
segundo programa indicado; 

- Guia acompanhante em idioma Português ou Espanhol durante todo o itinerário a partir de 7 pessoas. Com menos de 
7 participantes, o tour se realiza sem guia acompanhante, somente com guias locais; 
- Guia local em idioma espanhol para as visitas de Palermo (meio dia-máx. 4 horas), Agrigento (visita ao Valle dos 

Templos), Ragusa-Modica (máx. 07 horas – dia inteiro), Siracusa (meio dia – máx. 04 horas), Taormina (meio dia – 
máx. 02 horas) 
- Serviço de maleteiros nos hotéis; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 8 (oito) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 



 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- City Tax (aproximadamente €4 a €6 por pessoa, por noite) a ser pago localmente no ato do check-out; 
- Maleteiros nos aeroportos;  

- Outras entradas aos monumentos que não são precisadas em “os preços base incluem”; 
- Gorjetas para guias e motorista;  
- O que não estiver especificado como incluído. 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 

Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Observações Importantes: 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 
nacionalidades e costumes; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 

- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 

✓ 
É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de 

Schengen” 

                ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 


