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SYCYLIA BELISSIMA

WULKAN ETNA · WĄWÓZ ALCANTARA · MESYNA · TAORMINA · SYRAKUZY · KATANIA · WYSPY LIPARYJSKIE (LIPARI
I VULCANO) · ERICE · AGRIGENTO · MONTE PELLEGRINO · PALERMO · MONREALE

PROGRAM RAMOWY 8 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników, transfer na lotnisko w Katowicach. Odprawa, po której wylot na Sycylię o godz. 17:25. Przylot
do Katanii o godz. 19:55. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Taorminy.
DZIEŃ 2
Śniadanie, po którym wycieczka na wulkan Etna – najwyższy czynny wulkan Europy. Chętni, będą mieli możliwość
jeepami wjechać w okolice stożka wulkanu. Przejazd do wąwozu Alcantara. Wycieczka ta w przypadku wzmożonej
aktywności wulkanu może zostać odwołana. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Mesyny. Udamy się na Plac Katedralny. Zobaczymy: katedrę pochodzącą z XII w. kilkukrotnie
przebudowywaną, wieżę dell’ Orologio – dzwonnicę mieszczącą zegar astronomiczny, fontannę z XVI w. z symbolami
czterech rzek: Tybru, Nilu, Ebro, Camaro, placu dei Catalani z kościołem Santissima Annunziata dei Catalani z XII w. Spacer

nadbrzeżem z widokiem na Forte di San Salvatore, port jachtowy i Cieśninę Messyńską. Z kolei udamy się do Taorminy.
Spacer po mieście, zobaczymy m.in. Corso Umberto – główną ulicę miasta, starówkę, dobrze zachowany teatr grecki
z III w. p.n.e., ruiny zamku górującego nad miastem na Monte Tauro, katedrę św. Katarzyny z XIII w. i plac Vittorio
Emanuele. Czas wolny, po którym powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Udamy się do Syrakuz. Zwiedzimy park Archeologiczny z teatrem antycznym, nimfeum i kamieniołomami.
Odwiedzimy także jaskinię Latomia del Paradiso – nazywaną Uchem Dionizosa. Zobaczymy też Wyspę Ortiga z
katedrą i słynną fontanną Aretuzy. Czas wolny. Przejazd do Katanii. Zwiedzanie: plac katedralny, katedra św. Agaty,
ratusz miejski, fontanna ze słoniem będąca symbolem miasta, ruiny teatru rzymskiego z II wieku p.n.e. i greckiego
amfiteatru. Powrót na obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 5
Śniadanie lub pakiety śniadaniowe. Udamy się na archipelag Wysp Liparyjskich, na które z Milazzo dotrzemy
promem. Zwiedzimy wyspy Lipari i Vulcano. Wśród zabytków Lipari, wyróżnia się katedra pw. św. Bartolomeusza.
Wyspa pokryta jest wulkanicznym pumeksem i obsydianem. Udamy się na wyspę Vulcano. Niezwykłą atrakcją
Vulcano jest wulkan Fossa z kraterem Gran Cratere – nadal czynne są tu fumarole, przez które wydostają się gazy i
para wodna. Po zwiedzeniu wysp przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Palermo.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Udamy się do Erice, znajduje się tutaj świątynia Wenus Erycyńskiej. Ze szczytu urwiska zobaczymy
imponującą panoramę miasta Trapani, a w oddali wysp Egadów. Przejazd do Agrigento, ostatniej kolonii greckiej na
Sycylii. Zobaczymy Valle dei Templi – jeden z najpiękniejszych zespołów starożytnego budownictwa greckiego poza
Grecją. W godzinach wieczornych powrót – tym razem nie wzdłuż morza lecz interiorem - na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie, po którym przejazd do Monte Pellegrino – nawiedzenie siedemnastowiecznego sanktuarium św. Rozalii.
Spacer do pomnika św. Rozalii. Przejazd do Palermo. Zwiedzanie Starego Miasta pałac Normanów, Porta Nova,
fontanna Pretoria, Porta Felice, kościół La Martorana, katedra z miejscem spoczynku św. Rozalii, patronki miasta.
Czas wolny, po którym powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie, po którym czas wolny przeznaczony na wypoczynek. Następnie przejazd do Monreale, gdzie zwiedzimy
katedrę. Przejazd na lotnisko do Katanii. Odprawa. Wylot o godz. 20:35. Przylot do Katowic o godz. 23:10. Transfer do
miejsca zbiórki i zakończenie wyjazdu.

TERMIN:  19 – 26.05.2018
CENA:      3480 zł

ZAPEWNIAMY:
• przelot w obie strony wraz z opłatami lotniskowymi
• komfortowy przejazd na całej trasie
• transfer z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem
• 7 noclegów w hotelach *** pokoje 2 os. z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 10 000 zł w RP
• opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty
• na bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe należy przeznaczyć ok. 140 €


