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SAMOLOTOWA WYCIECZKA na SYCYLIĘ – 8 DNI   
 

   
                                                                   
DZIEŃ  1          PRZELOT        
Zbiórka uczestników na lotnisku Warszawa Okęcie, odprawa bagażowa o godz. 13.40 i wylot do Katanii  
o godz. 15.40, przylot na lotnisko w Katanii o godz. 18.30. Odbiór bagażów i przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 2               SYRAKUZY – NOTO    
Po śniadaniu przejazd do Syrakuz, miasta wpisanego  na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO,  gdzie 
zobaczymy: Stare Miasto z Piazza del Duomo, teatr grecki ze wspaniałym widokiem na morze oraz 
kamieniołom Latomia del Paradiso z grotą zwaną Uchem Dionizosa. Przejazd do Noto - stolicy baroku 
sycylijskiego, wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po niezwykłym miasteczku 
znanym z barokowej architektury, pałaców i kościołów. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 3 - 5         WYPOCZYNEK NAD MORZEM 
Po śniadaniu całodzienny pobyt na Wybrzeżu Morza Śródziemnego, korzystanie z atrakcji hotelowych 
i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Alternatywnie w czwartym dniu: 
ETNA  

Po śniadaniu fascynująca wyprawa, którą zaczynamy od wjazdu autokarem na zbocze Etny 
(najwyższego czynnego wulkanu Europy) na wysokość ok. 2000 m n.p.m., gdzie będzie można obejrzeć 
wnętrze krateru Silvestri oraz napić się kawy w jednej z restauracji i podziwiać z bliska piękno Etny. 
(Cena podstawowa wycieczki  - ok. 60-70 €). Po południu czas na relaks i plażowanie nad morzem. 
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
Fakultatywnie dla chętnych: przejazd kolejką linową i dalej jeepem pod kratery na wysokość 3000 m 
(za dodatkową opłatą: ok. 65 €, przy min. 20 os. – ok. 1,5h). 
 
DZIEŃ 6  TAORMINA – AGRIGENTO   
Śniadanie i przejazd do Taorminy zwanej "perełką Sycylii", to najsłynniejsze i najliczniej odwiedzane 
miasto Sycylii położone na stokach Gór Pelorytańskich, na szczycie wzgórza o wys. 250 m.n.p.m 
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zwrócone w stronę morza. Spacer po fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze Antycznym - 
najpiękniejszym starożytnym, greckim teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się wspaniała panorama na 
Etnę i wybrzeże Morza Śródziemnego. Przejazd do Agrigento na zwiedzanie Doliny Świątyń - wspaniale 
zachowanego zespołu świątyń greckich. Transfer do hotelu w ok. Palermo, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ  7   MONREALE - PALERMO 

Po śniadaniu przejazd do  Monreale, gdzie znajduje się majestatyczna normańska katedra z XII w., 
ozdobiona złotymi, bizantyjskimi mozaikami, następnie katakumby i Teatro Massimo - jeden  
z najpiękniejszych teatrów w Europie.  Następnie zwiedzanie Palermo - egzotycznej mieszanki stylów 
kultury europejskiej i orientalnej. Zobaczymy Katedrę, skrzyżowanie Quatro Canti, Fontannę Wstydu, 
Palazzo delle Aquile, San Cataldo, La Martorana i Villa Garibaldi. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.  
 
DZIEŃ  8          CEFALU – KATANIA         
Wczesne śniadanie i przejazd do Cefalu. Spacer po malowniczej miejscowości która wyrasta u stóp 
imponującego klifu. Pełna nieodkrytych przez turystów uliczek  i widoków na morze, szczyci się 
starożytną Katedrą, jedną z najpiękniejszych świątyń sycylijskich okresu normandzkiego. Następnie 
przejazd na zwiedzanie Katanii, czas wolny. Transfer na lotnisko w Katanii, odprawa na lot powrotny 
o godz. 17.10, wylot o godz. 19.10,  przylot do Warszawy o godz. 21.50. Zakończenie wycieczki.  

 
Cena:  3750 zł/os. 

 
Termin:  17.10 – 24.10.2018 r. 

Zapewniamy: 

 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi  

(bagaż podręczny do 10 kg,  55 x 40 x 23 cm + bagaż główny 1 szt. do 20 kg) 

 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem wg programu 

 Zakwaterowanie: 7 noclegów w dwóch hotelach ***/****, pokoje 2,3 os. z łazienkami 

 Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

 Opiekę i informację turystyczną pilota  

 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW 

do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa 

„Kontynenty”. 
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 W cenie zawarto obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości  

10zł od każdego uczestnika. 

Cena nie obejmuje:  

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-guide, 

opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych i miejskich, itp. (na ten 

cel należy posiadać ok. 100-120 €); wycieczki fakultatywnej na Etnę; napojów do obiadokolacji, 

ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej  

w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki. 

 Uwagi: 

 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 

 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 1290 zł 
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.  
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