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„SYCYLIA ZACHODNIA” 
PALERMO-CASTELLAMMARE DEL GOLFO-SEGESTA-ERICE-DOLINA ŚWIĄTYŃ-SCHODY 

TURECKIE-CEFALU-MONREALE (5 DNI) 
 

1 dzień 

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

PALERMO – stolicy wyspy; przejazd do centrum i popołudniowy spacer: zamek normański, 

katedra, deptak Via Vittorio Emanuele, Plac Quattro Canti, Fontanna Pretoria, Kościół san 

Cataldo; transfer do hotelu; obiadokolacja i nocleg; 

2 dzień 

Śniadanie; przejazd do CASTELLAMMARE DEL GOLFO i spacer po urokliwym centrum 

dawnego miasteczka portowego z pieknymi widokami na morze i otaczające góry; wycieczka 

do SEGESTY i zwiedzanie fenomenalnie zachowanej świątyni greckiej z V w. p.n.e.; 

przejazd serpentynami NA Monte San Giuliano – 752 m n.p.m. do przepięknie położonego 

ERICE ze stromymi, wąskimi uliczkami i tajemniczymi zaułkami oraz panorama na Trapani i otaczające morze; 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 CEFALU – urokliwego kurortu ze starym miastem malowniczo położonym u stóp wzgórza Rocca; spacer 

uliczkami miasta do Katedry, bastionów, portu rybackiego z  Porta Pescara i średniowiecznego lavatorium; chwila wypoczynku na 

plaży; powrót w okolice Palermo do katedry MONREALE  ze wspaniałymi mozaikami – najwybitniejszym dziełem sztuki sycylijsko-

normańskiej; 

Lub  

Przejazd do słynącej ze znakomitych słodkich win MARSALI: spacer po barokowym mieście i wizyta w jednej z lokalnych 

winiarni, połączona z degustacją; przejazd malowniczą drogą, z widokiem na charakterystyczne SALINY i okoliczne wyspy; do 

TRAPANI, gdzie łączą się dwa morza: Tyrreńskie i Śródziemne – spacer po półwyspie starego miasta z Katedrą Św. Wawrzyńca, 

Torre di Ligny z widokami na miasto i Wyspy Egadzkie; powrót na nocleg w hotelu i obiadokolację; 

5 dzień 

Śniadanie; wyjazd z hotelu; przyjazd na lotnisko w PALERMO; 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.  


