MEDITERRANEAN TOUR - SICÍLIA

MAPA / ITENERÁRIO

Bizantino, Normando, Árabe, Renascentista,
Barroco… Por incrível que pareça em Sicília
encontraremos um pouco de tudo! Depois da
natureza “poderosa” da Córsega e da
fascinante e misteriosa Sardenha, eis a Sicília
com a sua “colorida” história.
EM DESTAQUE







Catedral de Monreale
Comida ao estilo árabe
As praias e o tempo de Selinunte
O vale dos templos em Agrigento
A arquitectura barroca de Ragusa
O mercado de Catania

INCLUÍDO NA VIAGEM











7 Noites em unidades hoteleiras com Peq. Almoço incluído
5 Jantares e 6 almoços
Snacks e águas durante as etapas
2 Guias (língua inglesa)
Carro de apoio
Transfers de bagagem durante todo o tour
Transfers do aeroporto de Palermo ou do porto
(dependendo do local de chegada) até ao primeiro hotel
Transfers do hotel para aeroporto de Catania ou porto
(dependendo do local de partida)
Provas de vinho e comida e outras atividades culturais
Total tranquilidade e conforto garantidas pela nossa
experiente equipa

INFORMAÇÕES TOUR:
DATAS: 7 MAIO 2016 / 1 OUTUBRO 2016
DURAÇÃO: 8 DIAS / 7 NOITES
PREÇO POR PESSOA: 1600€ / 1440*

SUPLEMENTOS:
QUARTO INDIVIDUAL: 350€
ALUGUER BICICLETA: 210€

*APLICÁVEL EM CASO DE PRÉ-PAGAMENTO (DEVOLUÇÃO DE
50% EM CASO DE CANCELAMENTO ATÉ 15 DIAS ANTES DO
INÍCIO DA VIAGEM)

MEDITERRANAEN TOUR – SÍCILIA
Dificuldade: Moderada | Duração: 8 dias / 7 noites - GUIDED

DIA 1
CHEGADAS

Bem-vindo a Sicília!
Transfer para Palermo (ou chegada individual); encontro com os guias. Briefing
sobre o tour, entrega e ajuste das bicicletas. Jantar no hotel e recolha aos quartos

30 Abril ou 24 Setembro

DIA 2
CICLISMO ESTRADA
Distância: 95 km
Subida: 1400 mts

DIA 3
CICLISMO ESTRADA
Distância: 75 km
Subida: 250 mts

DIA 4
CICLISMO ESTRADA
Distância: 90 km
Subida: 1150 mts

DIA 5
CICLISMO ESTRADA
Distância: 125 km
Subida: 1350 mts

DIA 6
CICLISMO ESTRADA
Distância: 90 km
Subida: 1150 mts

DIA 7
CICLISMO ESTRADA
Distância: 55 km
Subida: 700 mts

DIA 8
PARTIDA

Palermo – Trapani
Começamos em Palermo, visitando os seus encantadores mercados locais.
Subiremos até Monreale, até “tocarmos” o mar azul de Castellamare del Golfo. Um
último esforço ao longo do Val d’Erice, e terminaremos o nosso dia em Trapani, onde
se pode sentir o “toque” do Norte de África.
Trapani – Selinunte
Nesta etapa pedalaremos sempre junto à costa até chegarmos a Marsalla conhecida
pelo seu famoso vinho e as suas misteriosas caves. Após uma breve passagem pela
exótica vila piscatória de Mazara, terminaremos o nosso dia diante do majestoso
templo de Selinunte.
Selinunte – Agrigento
Pedalaremos novamente ao longo da costa, passando por Sciacca onde é possível
disfrutar de várias vistas para o mar de tirar o fôlego. Sentiremos toda a glória desta
zona da Magna Graecia no Vale dos Templos de Agrigento.

Agrigento – Piazza Armerina
Partiremos rumo ao interior da Sicília, onde descobriremos a história das minas de
enxofre de Caltanisetta, enfrentando subidas e descidas ao longo dum terreno
“acidentado”, até chegarmos à elegante Piazza Armerina e a sua impressionante
vista sobre o vale.

Piazza Armerina - Ragusa
Em direção ao sul, encontraremos Caltagirone, onde será impossível ficar
indiferente à sua tradicional “cerâmica”, atravessaremos as florestas de sobreiro de
Bosco Vaito até chegarmos à Ragusa, onde encontraremos vestígios fantásticos do
estilo Barroco.

Ragusa – Catania
Por fim, quiçá a etapa mais exigente. Subiremos cerca de 1000 metros até
chegarmos ao Monte Lauro, descendo depois até chegarmos a Lentini, a partir de
onde nos será possível avistar ao longe a imponente Etna, para terminarmos a
semana numa Catania repleta de vida.

Arrivederci!
É altura de dizer adeus mas estamos certos que por esta altura, o seu desejo será
ficar por mais tempo. Vai uma aposta?

