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„SYCYLIA WSCHODNIA” 
KATANIA-TAORMINA-DOLINA ŚWIĄTYŃ-SCHODY TURECKIE-SYRAKUZY-NOTO-

ENNA (6 DNI) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki; przejazd na lotnisko w Berlinie; przelot na Sycylię do 

KATANII; przejazd do centrum i popołudniowy spacer: Plac Katedralny i Katedra Św. 

Agaty, Fontanna Amenano, targ rybny La Pescheria, Via Etnea, Amfitaetr Rzymski,Ogrody 

Belliniego; transfer do hotelu; obiadokolacja i nocleg; 

2 dzień 

Śniadanie; wycieczka na ETNĘ -  dominującego nad wschodnim wybrzeżem Sycylii stożka 

najwyższego czynnego wulkanu Europy; dojazd autokarem do parkingu na wysokości 1800 m 

n.p.m.; fakultatywnie: wjazd jeepami do wysokości głównego krateru (za dodatkową opłatą); 

następnie przejazd do TAORMINY – z cudowna panoramą wybrzeża: zwiedzanie 

malowniczo położonych ruin antycznego teatru; spacer głównym deptakiem Corso Umberto do Piazza IX Aprile z tarasem 

widokowym na Etnę i zatokę;  powrót na nocleg i obiadokolację; 

3 dzień 

Śniadanie; wycieczka w okolice AGRYGENTU: zwiedzanie DOLINY ŚWIĄTYŃ (Valle dei Templi), jednego z najważniejszych i 

największych stanowisk  archeologicznych na wyspie i w basenie Morza Śródziemnego z ruinami ok. 10 świątyń antycznych, m. in. 

Herkulesa, Jowisza, Concordii; przejazd na pobliskie wybrzeże i spacer brzegiem morza do niesamowitych, białych tarasów tzw. 

SCALA DEI TURCHI (Schodów Tureckich); powrót na nocleg w hotelu i obiadokolację; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do NOTO, znanego ze wspaniałej architektury barokowych pałaców, placy i kościołów: Porta Reale, kościół 

San Francesco, rynek z piekną zabudową pałąców miejskich i kościołem Chiesa Madre; przejazd do SYRAKUZ: zwiedzanie 

starego miasta z Piazza del Duomo, źródłem Aretuzy, teatrem greckim ze wspaniałą pamoramą na morze, kamieniołomy Latomia 

del Paradiso z „Uchem Dionizosa”; powrót na nocleg w hotelu i obiadokolację; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd w okolice PIAZZA ARMERINA i wizyta w słynnej rzymskiej willi „VILLA ROMANA DEL CASALE” o 

powierzchni ok. 3500 m², ze wspaniałymi mozaikowymi m.in tzw. „dziewczętami w bikini” nastĘpnie albo przejazd do ENNY – 

„pępka Sycylii”, miasta, położonego na wysokim wzgórzu ok. 1000 m n.p.m. spacer urokliwymi uliczkami starówki z zamkiem 

Castello di Lombardia i katedrą; albo przejazd do CALTAGIRONE – miasta schodów, z któych najsłynniejsze to Wielkie Schody, 

mające 142 stopnie prowadzące do kościoła Santa Maria al Monte; powrót na nocleg i obiadokolację; 

6 dzień 

Śniadanie; wyjazd z hotelu; przyjazd na lotnisko w KATANII; wylot do Berlina; przylot i transfer autokarem do Polski; 

zakończenie imprezy; 
 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przeloty na trasie Berlin-Sycylia-Berlin 

 transfery autokarem lub busem na/z lotnisko w Berlinie 

 przejazd komfortowym autokarem lub busem na Sycylii 

 noclegi wg programu w hotelu turystycznym (pokoje 2,3 os. z łazienkami – jedynki za dopłatą) 

 posiłki wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program 

imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. Programy imprez samolotowych są 

przykładowe i zależą zawsze od aktualnych terminów i godzin lotów linii lotniczych.  


