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Sabores da Itália 

2022 Sicília, 

Calábria & Puglia  

     
  

              

Roteiro   
  

04 dia : S. Paulo / Palermo  

Apresentação para embarque  

  

05 dia: Palermo  

Chegada e transfer ao hotel, possibilidade de um tour de reconhecimento na cidade  

  

06 dia: Palermo  

City tour panorâmico com tour de compras de artigos da região  

Visita pelo centro histórico de Palermo, um passeio até o Monte Pellegrino onde vamos admirar a vista 

panorâmica da cidade e visitar o santuário de Santa Rosália e ainda um passeio na famosíssima Bagheria 

cartão postal da Palermo e do sul da Itália.  

  

07 dia: Palermo / Marsala  

Saída com destino à cidade da arte, Marsala, o nome foi dado pelos árabes – Marsa Allah (que quer dizer, 

porto de Deus).  

A cidade foi fundada pelos habitantes de Mozia, cidade fenícia fundada no VIII sec. a.C. a fim de controlar o 

comércio das costas ocidentais e foi destruída por Dionísio II di Siracusa em 397 a.C. Os cidadãos na fuga 

fundaram Lilibeo, que significa "que olha em direção da Líbia", a atual Marsala.  
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08 dia:  Marsala / Agrigento  

Saída para Agrigento passando pela cidade de Selinunte que é uma das áreas arqueológicas mais importantes 

do mundo  

09 dia:  Agrigento / Siracusa  

Visita panorâmica por Enna e Piazza Armeria. A primeira é situada sobre uma montanha isolada no coração 

da Sicília, com belos palácios, mansões e igrejas medievais, a cidade de Enna encanta pela soberba vista 

panorâmica de toda região, com seus olivais, campos de trigo, amendoeiras e o vulcão Etna. Rica em história, 

Enna pode se orgulhar de possuir um dos maiores patrimônios históricos da Sicília.   

  

Piazza Armeria, cidade pequena e agradável, fica bem no centro da Sicília. Formada por três colinas, conserva 

edifícios barrocos, entre eles um estupendo Duomo, construído no topo da mais alta colina da cidade. Seu 

traçado ainda é meio medieval, com ruelas ladeadas de antigas casas e predinhos.  

  

10 dia: Siracusa / Catania   

Tour panorâmico pela manhã, cidade de Siracusa. que é uma pequena cidade histórica da Sicília. Foi a maior 

cidade do mundo antigo, fundada pelos Gregos que desembarcaram na Ilha de Ortigia, em 734 a.C. Possui 

uma das culturas mais ricas de influências gregas, romanas, bizantinas, normandas e até árabes. É sem dúvida 

um dos pontos altos de qualquer viagem para a Sicília e é uma das mais belas cidades do Mediterrâneo, um 

lugar rico em história e arquitetura, onde as muitas facetas culturais sicilianas são refletidas. Durante séculos, 

foi a mais poderosa cidade da ilha e ainda oferece numerosas e impressionantes construções de épocas 

anteriores que testemunham a glória e esplendor. No Final da tarde saída para Catania, chegada e 

hospedagem  

  

11 dia : Catânia / Etna / Taormina / Catânia  

O famoso vulcão da Sicília, o magnífico Etna. Listado como Patrimônio da Humanidade da UNESCO, o Etna 

é o mais alto vulcão ativo da Europa e as vistas sobre Parco dell Etna (o parque nacional) são de tirar o 

fôlego. Explore o sopé da montanha ao redor da estação-base em uma caminhada.  

  

A história de Taormina começa no século IV a. C., quando alguns gregos sobreviveram ao massacre de 

Naxos,em 403 a.C. e decidiram ficar por ali mesmo, naquele lugar “mais ou menos” entre o mar e o vulcão 

Etna. Chamaram aquele lugar de Tauromenion, pois as colinas se assemelhavam ao touro (Monte Tauro).  

A cidade grega foi, depois, dominada pelos romanos, pelos bizantinos e pelos normandos, sucessivamente. 

E já era meta turística desde épocas romanas!  

  

12  dia : Catânia   

Catânia é uma cidade vibrante. Com uma mistura de vida noturna agitada com ruas de pedra e arquitetura 

medieval. Estátuas e esculturas barrocas esculpidas em pedra vulcânica recebem a fuligem do Etna, um dos 

vulcões ativos mais poderosos do mundo. E, a comida, uma atração especial da Sicília,  
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Tour panorâmico à Piazza Duomo, que possui ao centro a Fontana dell’Elefante, uma escultura em pedra 

lávica, símbolo de Catânia. A cidade tem um charme todo especial e parece se transformar em outro lugar 

quando a luz do dia cai e anoitece.  

  

13 dia : Catânia / Regio Calabria / Pizzo  

Saída para Pizzo visitando a cidade de Regio Calabria   

A história milenar de Régio de Calábria começa por uma origem mitológica de 2000 a.c., para então seguir 

com a fundação como colônia grega no século VIII. Seu nome era “Reghion”, que do grego significa “separar 

com força” refere-se à natureza da fenda ou rachadura geológica que levou, nos tempos antigos, a formação 

do estreito. Depois de Cumas, foi classificada como a colônia mais antiga do sul da Itália.  

  

Os Bronzes de Riace são estátuas imponentes que podem ser tanto de origem grega, quanto magno-grega 

ou siceliota. Foram criadas provavelmente no século V a.C. no mar de Riace (município da província de Régio 

de Calábria); a partir daí as duas estátuas entraram para a lista das maiores obras primas esculturais da era 

grega. As estátuas de bronze de Riace são lindas, heróis emocionantes de tão perfeitos, que a Calábria 

encontrou na própria casa, maravilha ainda da Grécia antiga.  

Chegando em Pizzo, vamos provar o Famoso Tartufo di Pizzo, é um sorvete tradicional da confeitaria da 

Calabria. É um sorvete misto de Avelã e Chocolate, em forma de bola irregular para ser semelhante a uma 

trufa, com um coração de chocolate líquido.  

Pizzo Calabro é uma cidadezinha na província de Vibo Valentia que surge em um promontório no Golfo de  

Santa Eufemia, exatamente em frente à ilha de Stromboli, do arquipélago de Eolie. O nome deriva do dialeto 

Pizzu, ou seja, ponta, que se refere à sua posição com vista para o mar. A cidade do gelato tartufo nero, a 

especialidade típica da cidade.  

  

14 dia : Pizzo / Matera  

Saída para Matera, que é uma cidade, conhecida em todo o mundo. A sua grande peculiaridade se deve às 

suas cavernas, chamadas “Sassi”. Suas raízes remontam aos primórdios do homem e foram além. Na atual 

ravina em que se encontra, através de eventos históricos e grandes acontecimentos, (o último e mais crucial, 

a escolha da cidade lucaniana como Capital Europeia da cultura de 2019), depois de ter sido declarada em 

1993 um patrimônio mundial pela UNESCO  
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15 dia : Matera / Bari   

Visita panorâmica em Matera e em seguida, saída para Bari passando por Alberobello, com mil e quatrocentos  
“trulli” se concentram em Alberobello. Um lugar ímpar. Diferente de tudo que se pode imaginar. De conto de fadas.  

São casinhas brancas feitas de calcário, com cúpula em forma de cone e telhados de pedra decorados com símbolos 

religiosos, pagãos, hebraicos ou signos do zodíaco com a intenção de trazer boa  
 sorte. Em italiano, o plural de palavras masculinas é feito com "i" ao invés de "s", por isso se diz um trullo, dois ou mais 

trulli.  

  

16 dia : Bari   

O calcanhar da bota. Essa é Bari, a segunda cidade mais importante do sul da Itália. Famosa pelas suas praias, 

zona antiga e fantástica culinária. Faremos um tour pelo centro velho de Bari, Bari Vecchia, é o local que 

concentra praticamente todas as atrações. Um centro antigo desses que mistura o bem cuidado com pessoas 

que ainda habitam o local, ruelas estreitas e praças bonitas – a Piazza Ferrarese e a Piazza del Mercantilli 

especialmente -, janelas e portas abertas com pessoas conversando e igrejas grandiosas.   

  

17 dia  Bari / S. Paulo.....Em Horário combinado, transfer para o aeroporto, Embarque para S. Paulo  

  

18 dia : S.Paulo – Chegada   

  

Hoteis previstos: ou similares     

Palermo      Hotel Garibaldi Palermo 4*   
Marsala     Hotel Stella D’Italia  
Agrigento       Hotel Colleverde 4*  
Siracusa     Hotel Villa Politi 4*  

  

Catania   
Pizzo     
Matera   
Bari     
  

  
  
  
  

Hotel Villa del Bosco 4*  
Popilia Country Resort 
4* Hotel Palace 4*  l Villa 
Romanazzi 4*  

Incluindo:  

• Passagem aérea desde S. Paulo  

• Ônibus exclusivo para o grupo durante toda a viagem  

• Guia local nas cidades:   

Palermo - Marsala - Agrigento - Siracusa - Etna - Taormina - Catania - Reggio Calabria - Matera e Bari  

• Nas demais cidades tour efetuado pelo guia acompanhante  

• Hoteis 4* com café da manhã  

  

Preço por pessoa em apto duplo ou triplo: Euro 4.420,00 + Taxa de embarque Euro 298,00    

 Financiamento com cartão em até 12 x sem juros (presencialmente em nosso escritório na AV. Paulista)  

  


