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Część objazdowa - "Pomarańcze i mandarynki"

Szlak wycieczki 

PALERMO - MONREALE - SEGESTA - ERICE - MARSALA - CALTABELLOTTA - AGRYGENT - NOTO - 
SYRAKUZY - ETNA - TAORMINA - PIAZZA ARMERINA - ENNA 

1 dzień 

Wylot z Warszawy. Przylot do Palermo. Transfer do hotelu w okolicy Palermo. Czas wolny. Kolacja i 
nocleg 

2 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie PALERMO, stolicy Sycylii, przepięknie położonej u stóp przylądka Monte 
Pellegrino, egzotycznej mieszanki kultury europejskiej i orientalnej. W architekturze Palermo widać 
wpływy arabskie, normańskie, barokowe i secesyjne. Zwiedzanie: katedra, najsłynniejsze fontanny w 
Palermo, Piazza Bellini z interesującymi zabytkami normańsko-saraceńskimi. Przejazd do MONREALE. 
Zwiedzanie katedry ze wspaniałymi mozaikami - najwybitniejszym dziełem sztuki sycylijsko-
normańskiej. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

3 dzień 

Śniadanie.Przejazd do SEGESTY i zwiedzanie rewelacyjnie zachowanej świątyni z V w p.n.e. Następnie 
wizyta w przepięknym ERICE. Stare Miasto usytuowane jest na szczycie wzgórza (Monte San Giuliano 
752 m n.p.m.),oczarowuje stromymi, wąskimi uliczkami i tajemniczymi zaułkami. Dalej przejazd 
malowniczą drogą, przy której znajdują się charakterystyczne saliny, do słynącej ze znakomitych 
słodkich win MARSALI. Wizyta w jednej z najsłynniejszych winiarni i degustacja. Przejazd do hotelu 

4 dzień 

Śniadanie.Przejazd do CALTABELLOTTA, miasteczka o początkach arabskich,położonego na wzgórzu 
(949 m n.p.m.), na uboczu od turystycznych szlaków. Zachwycić się tu można pięknymi widokami i 
niepowtarzalną atmosferą minionych czasów. Przejazd do AGRYGENTU. Zwiedzanie Doliny Świątyń, 
jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego. Przejazd do 
hotelu w okolicy Noto/Syrakuzy. Kolacja i nocleg. 

5 dzień 

Śniadanie. Przejazd do NOTO. Spacer po mieście słynnym ze wspaniałej barokowej architektury 
pałaców i kościołów: La Porta Reale, kościół S. Francesco, rynek o doskonałych proporcjach z Chiesa 
Madre i imponującymi pałacami. Przejazd do SYRAKUZ. Zwiedzanie: Stare Miasto z Piazza del Duomo, 
źródło Aretuzy, teatr grecki ze wspaniałym widokiem na morze,Latomia del Paradiso z grotą zwaną 
"Uchem Dionizosa". Przejazd do hotelu w okolicy Katania/Etna. Kolacja i nocleg. 

6 dzień 

Śniadanie. Całodzienna wycieczka na ETNĘ i do TAORMINY. Dominująca nad wschodnim wybrzeżem 
Sycylii Etna jest najwyższym czynnym wulkanem Europy (3.263 m n.p.m.). Przejazd autokarem do 
parkingu na wysokości 1.800 m n.p.m. Dla chętnych możliwość zorganizowania wyjazdu jeepem do 
głównego krateru (za dodatkową opłatą). Przejazd do TAORMINY. Zwiedzanie Teatro Greco, 
malowniczo położonych ruin antycznego teatru ze szczytem Etny na horyzoncie. Spacer po Corso 
Umberto do Piazza IX Aprile z tarasem widokowym na Etnę i zatokę. Powrót do hotelu. Kolacja i 
nocleg. 

7 dzień 

Śniadanie. Wyjazd do PIAZZA ARMERINA i wizyta w słynnej rzymskiej willi w pobliskim Casale. W willi 



o powierzchni ok. 3.500 m2 i ponad 40 pomieszczeniach (w tym toaletach!) zachowały się wspaniałe 
mozaikowe posadzki o unikalnej tematyce i jakości wykonania. 

8 dzień 

Śniadanie. Transfer do hotelu na tydzień wypoczynku. 

Część wypoczynkowa

Hotel Fiesta Resort Sicilia 

Czterogwiazdkowy,położony 3 km od niedużej miejscowości Campofelice di Rocella,około 15 km od 
Cefalu w egzotycznym ogrodzie, bezpośrednio przy prywatnej zadbanej plaży z bezpłatnymi leżakami i 
parasolami (materace i ręczniki płatne). 

Pokój 

Pokoje 2-osobowe,klimatyzowane,łazienka,telewizja satelitarna,telefon,lodówka,balkon lub taras. 

Sport i rozrywka 

Hotel dysponuje 3 basenami,kortem tenisowym,mini-golfem. 

Wyżywienie 

Wyżywienie typu HB tj.śniadanie bufet i obiadokolacje. 

15 dzień 

Transfer na lotnisko. Wylot do Polski 

Koszt wycieczki 

4.840,00 zł 
Cena zawiera: 
- przelot na trasie Warszawa - Palermo - Warszawa, 
- obowiązkowe opłaty lotniskowe (200 zł), 
- obowiązkową dopłatę transportową (120 zł), 
- zakwaterowanie: 7 noclegów w dobrej klasy hotelach ***, zgodnie z opisem z katalogu, w 
wybranym hotelu, pokoje dwuosobowe oraz 7 noclegów w hotelu Fiesta Resort Sicilia, 
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas części objazdowej zgodnie z programem wycieczki, 
HB w hotelu Fiesta Resort, 
- opieka pilota, 
- przejazd klimatyzowanym autokarem, 
- ubezpieczenie KL i NW 

Ceny nie zawierają: 
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