PIELGRZYMKA NA SYCYLIĘ
07 – 16.05.2020

1. DZIEŃ 07.05.2020
Zbiórka na lotnisku w Berlinie. Przelot na Sycylię. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny. Kolacja,
nocleg.
2. DZIEŃ. 08.05.2020 ETNA – TAORMINA
Śniadanie. Wjazd na ETNĘ. Dominująca nad wschodnim wybrzeżem Sycylii Etna jest najwyższym czynnym
wulkanem Europy (3340 m n.p.m.). Przejazd autokarem na parking na wysokości kraterów Silvestri (ok.1800
m n.p.m.). Dla osób chętnych (za dodatkową opłatą na miejscu): wjazd jeepem na wysokość 2900 m n.p.m.
Przejazd do TAORMINY. Zwiedzanie Teatro Greco, malowniczo położonych ruin antycznego teatru. Spacer
po Corso Umberto do Piazza IX Aprile z tarasem widokowym na Etnę i zatokę. Przejazd do hotelu, kolacja,
nocleg.
3. DZIEŃ. 09.05.2020 NOTO – SYRAKUZY - KATANIA
Śniadanie. Przejazd do NOTO. Spacer po mieście słynnym ze wspaniałej barokowej architektury pałaców i
kościołów: Porta Reale, kościół San Francesco, rynek o doskonałych proporcjach z Chiesa Madre i
imponującymi pałacami. Przejazd do SYRAKUZ. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej.
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 i zwiedzanie KATANII, miasta
z bazaltu i tufu, nękanego przez lawę i popioły z Etny: Piazza del Duomo, Fontanna Słonia, katedra z kaplicą
św. Agaty, barokowa Via Crociferi. Następnie przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4. DZIEŃ. 10.05.2020 MESYNA – CEFALU
Śniadanie. Wyjazd do MESYNY, położonej w malowniczej Cieśnienie Messyńskiej. Na przestrzeni stuleci
miasteczko trzykrotnie zostało odbudowane z ruin. Spacer po urokliwym centrum, podczas którego zobaczyć
można Plac Katedralny z XII w. katedrą i dzwonnicą zwieńczoną jednym z największych zegarów
astronomicznych na świecie. Warte uwagi są: Fontanna Oriona przy Placu Katedralnym, Piazza del Catalani
i pobliski Kościół Santissima Annunziata dei Catalani. Czas wolny na odpoczynek w jednej z klimatycznych
kafejek. Następnie w programie Fontanna Neptuna przy placu Unita d'Italia, skąd można podziwiać
panoramę na port z Fortem Di San Salvatore i jego 60 m kolumną zwieńczoną postacią Madonny della
Lettera – patronki i obrończyni miasta. Następnie przejazd do CEFALU, zwanego Perłą Morza Tyrreńskiego
oraz leżącego u stóp potężnej skały La Rocca. Spacer do centrum miasteczka z jego najsłynniejszym
zabytkiem – monumentalną katedrą z XII w., zbudowaną przez normandzkiego króla Rogera. Czas wolny.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
5. DZIEŃ. 11.05.2020 PALERMO – MONREALE
Śniadanie. Zwiedzanie PALERMO, stolicy Sycylii; przepięknie położonej u stóp wzgórza Monte Pellegrino,
egzotycznej mieszanki kultury europejskiej i orientalnej. Wizyta w XVII – wiecznym sanktuarium św. Rozalii
Pustelnicy, która tutaj żyła, modliła się i zmarła, a którą Papież Urban VIII w 1630 roku wpisał do
Martyrologium Rzymskiego jako patronkę chroniącą przed zarazą. Przejazd do Palermo. W architekturze
Palermo widać wpływy arabskie, normańskie, barokowe i secesyjne. Podczas zwiedzania zobaczyć można
m. in. wspaniałą katedrę. Ze względu na czas jej powstania, przebudowy i przeprowadzone renowacje,
katedra charakteryzuje się wspaniałym połączeniem wielu stylów architektonicznych. Następnie
najsłynniejsze fontanny Palermo z trzypoziomową Fontanną Wstydu. Na trasie zwiedzania znajduje się także
Piazza Bellini z interesującymi zabytkami normańsko - saraceńskimi. Przejazd do MONREALE. Zwiedzanie
katedry ze wspaniałymi mozaikami – najwybitniejszym dziełem sztuki sycylijsko - normańskiej. Przejazd do
hotelu, czas wolny. Kolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. 12.05.2020 AGRYGENT
Śniadanie. Przejazd do AGRYGENTU. Zwiedzanie Doliny Świątyń, jednego z najważniejszych miejsc
archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego. Dolina obejmuje obszar prawie 2000 ha i w całości
wpisana jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Większość zgromadzonych w tym
miejscu budowli pochodzi z V w. p.n.e., a wśród nich odnaleźć można pozostałości po Świątyni Hery,
Świątyni Heraklesa i wielu innych miejscach kultu. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg
7. DZIEŃ. 13.05.2020 SEGESTA – ERICE
Śniadanie. Przejazd do SEGESTY i zwiedzanie rewelacyjnie zachowanej świątyni z V w. p.n.e. Następnie
wizyta w przepięknym ERICE. Stare miasto usytuowane na szczycie wzgórza (Monte San Giuliano – 752 m
n.p.m.) oczarowuje stromymi, wąskimi uliczkami i tajemniczymi zaułkami. Przejazd do hotelu, kolacja,
nocleg.
8,9 DZIEŃ 14.05, 15.05.2020 wypoczynek
Śniadanie. Wypoczynek w hotelu, plażowanie. Obiadokolacja. Nocleg

10 DZIEŃ 16.05.2020
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko, wylot z Sycylii. Przylot do Berlina.

CENA: 1280 euro /osoba przy grupie 50 osób
Cena obejmuje:
– Przelot liniami rejsowymi
– przejazd autokarem podczas całej trasy wycieczki,
– 9 noclegów w hotelach 3* , pokoje 2 os. z łazienkami, dopłata do pok. 1-os,
– wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji,
– bilet wstępu do zwiedzanych obiektów
– obsługę przewodników lokalnych
– obsługa systemu TourGuide
– taksę klimatyczną
– opłatę za wjazdy do miast
– opiekę pilota – przewodnika,
– opieka duszpasterza,
– ubezpieczenie KL i NNW: KL 20.000 euro, NNW 15.000 pln,
(możliwość dokupienia ubezpieczenia od chorób przewlekłych)
Istnieje możliwość ubezpieczenia od chorób przewlekłych i ubezpieczenia od rezygnacji.
Program jest ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR KONTA w Euro:
PL50 1090 2301 0000 0001 2182 9033 Swift Code: WBKPPLPPXXX
Płatności:
zaliczka 380 euro do dn. 18.10.2019
II zaliczka 400 euro do 29.02.2020
dopłata do całości ( 500 euro ) do 14.04.2020

