
Saída 05 de Junho

?Passaporte válido até Dezembro de 2020
?Certificado Internacional da Vacina da Febre 
Amarela

Parte Aérea Ibéria
US$ 1.590,00* + Taxas

Classe econômica
Executiva a consultar

 

10x s/juros nos cartões Amex, Visa, 
Dinners ou Mastercard

 

*A companhia se reserva o direito de alterar a 
frequência e horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.** 

 Parte Terrestre 
€ 4.810,00

  p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual: € 1.455,00
Sinal de € 640,00 na inscrição e saldo da entrada 30 días 
após de € 840,00 e mais 09 parcelas de € 370,00 cada 

uma, sem juros nos cartões de crédito Visa ou Mastercard 
ou boleto bancário. 

 
Os valores serão convertidos para reais 

ao câmbio do dia do pagamento.
 

Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros 
da mesma categoria em caso de circunstâncias alheias a 

nossa vontade.
 

Consulte política de cancelamento da agência.

?15 noites de hospedagem com café da manhã, 
hotelaria 4*,

?04 almoços,
?Ferry para o arquipélago de Magdalena, Capo 
Caccia e gruta de Netuno, 

?Ferry de Olbia/Bonifácio/Santa Teresa de Gallura,
?Ingressos aos locais visitados (vide roteiro),
?Traslados de chegada e saída,
?Guia acompanhante,
?Gorjetas a motoristas e guias inclusas,
?Maleteiro, limitado a uma mala por pessoa.  
Exceto no hotel em Palermo que não haverá ,

?Acte. Portosul acima de 20 pagantes,
?Taxas de turismo dos hotéis,
?Kit de viagem Portosul,
Seguro de viagem até 75 anos de idade.
*Acima desta idade consulte valor adicional.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e 
tudo o que não constar como incluso.



15 Jun – Seg – Olbia – Bonifácio - Ajaccio�

06 Jun - Sáb - Catânia - Taormina� �

07 Jun - Dom - Taormina�� �

08 Jun – Seg – Taormina - Agrigento �
Após o café da manhã saída com destino a 

Agrigento, passando por Enna onde faremos um 
tour. Ao chegar em Agrigento faremos uma visita ao 
vale dos Templos e city tour. No caminho até o hotel 
teremos uma vista panorâmica dos templos 
iluminados. Chegada no hotel, hospedagem. 

Chegada, recepção e saída em direção a 
Taormina (55km). Chegada e hospedagem. 

10  Jun - Qua - Palermo - Monreale - Palermo 

11 Jun – Qui – Palermo - Cagliari� �

Após o café da manhã saída para Arzachena, 
onde visitaremos a Tumba dos Gigantes de Lu 
Coddhu Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole de Li 
Muri. Seguiremos de barco em direção ao 
Arquipélago de Magdalena para visita. Regresso 
até Olbia e hospedagem.

Após café da manhã partiremos em direção a 
Orgosolo, visita panorâmica. Continuação pela 
rodovia da Costa do Rei até chegar a Arbatax onde 
poderemos apreciar as inconfundíveis rochas 
vermelhas (Porfidio). Seguiremos em direção a 
Olbia. Hospedagem. 

Após o café da manhã saída com destino a 
Monreale para visita da Catedral e seu claustro. 
Retorno a Palermo, visitaremos seus principais 
pontos turísticos, como: Capela Palatina e a 
Catedral. Tarde livre.

17 Jun – Qua – Ajaccio – Santa Teresa di 
Gallura� � �

18 Jun – Qui - Santa Teresa di Gallura  - 
Tempio Pausiana – Sassari - Alghero�

19 Jun – Sex - Alghero  � � �

Após o café da manhã partida para visita ao 
Monte Etna (passeio sujeito a condições 
climáticas). Almoço incluído em um agriturismo, aos 
pés do vulcão, onde poderemos desfrutar da 
comida típica e genuína regional.  Retorno a 
Taormina, tempo livre para passear no centrinho em 
suas charmosas ruas.

09 Jun - Ter - Agrigento - Erice - Palermo  �
Após o café da manhã partida para a cidade 

Medieval de Erice, onde faremos uma visita. 
Almoço incluído. Seguiremos em direção a 
Palermo. Hospedagem. 

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno 
traslado ao aeroporto para embarcar com destino a 
Cagliari. Chegada e traslado ao hotel.

13 Jun – Sáb – Cagliari – Orgosolo - Olbia�

14 Jun – Dom - Olbia � � �

Após o café da manhã, embarcaremos em ferry 
para Bonifácio (Córsega). Cidade com localização 
privilegiada no topo de um promontório rochoso de 
calcário branco.  Sua arquitetura é marcada pelos 
diferentes povos que por lá passaram. Bonifácio 
lembra um pouco de Saint-Tropez.  Seguiremos até 
Ajaccio, hospedagem.

Após o café da manhã partida para Santa Teresa 
di Gallura, um dos locais turísticos mais atraentes 
da Sardenha na parte norte. Aqui você poderá 
admirar a Igreja de San Vittorio, o Palácio Municipal 
e a Torre de Longosardo. Esta cidade é rodeada por 
muitas praias. Tempo livre.  Hospedagem.

Após o café da manhã saída em direção a 
Tempio Pausania, aqui teremos tempo livre para 
conhecer seu centro. Seguiremos via Sassari, onde 
faremos uma visita panorâmica. Passaremos pela 
região de Longoduro até chegar em Alghero. 
Hospedagem.

Após café da manhã visita panorâmica da cidade 
onde o passado Catalão ainda pode ser visto. 
Seguiremos em barco até Capo Caccia onde 
entraremos na Gruta de Netuno, para admirar as 
grandes esculturas de estalactites e estalagmites 
que se refletem nas águas cristalinas. Retorno ao 
hotel, hospedagem. 

20 Jun - Sáb – Alghero - Bosa - Oristano - 
Barumi - Caglari � � �

Após café da manhã partida para Bosa, uma das 
mais belas e mais visitadas cidades medievais do 
norte da Sardenha. Depois passaremos por 
Oristano e Barumini, onde visitaremos o centro de 
Su Nuraxi. Continuação da viagem com uma breve 
parada na cidade de San Giovanni di Sinis. 
Chegada em Cagliari e hospedagem.

05 Jun - Sex - Porto Alegre - São Paulo - 
Madrid - Catânia� �

Em horário oportuno embarque no Aeroporto 
Salgado Filho com destino a Catânia com conexões 
em São Paulo e Madrid.

21 Jun - Dom - Cagliari - Madrid - São Paulo

22 Jun – Seg - São Paulo - Porto Alegre 

Café da manhã. Em horário oportuno traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino ao 
Brasil. Conexões em Madrid e São Paulo.

Chegada e em horário oportuno embarque para 
Porto Alegre.

Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo 

agradece a preferência. 

12 Jun – Sex - Cagliari� � �
Após o café da manhã visita panorâmica da 

cidade. A tarde saída para a antiga cidade de Nora, 
fundada sob o domínio dos fenícios entre os 
séculos IX e VIII AC., e que foi durante a dominação 
romana, a maior cidade da ilha. Tempo livre.

Café da manhã. City tour em Ajaccio, onde 
poderemos observar a harmonia dos bairros 
antigos. Nesta cidade, em 1769 nasceu Napoleão 
Bonaparte. Seguindo para Corte, antiga capital da 
Córsega, centro cultural da ilha, a língua antiga 
ainda é falada. Retorno à Ajaccio. Restante do dia 
livre.

16 Jun – Ter - Ajaccio� � �
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