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DZIEŃ 1 : Buonasera !

PROGRAM WYJAZDU

➢ Wylot z Polski w godzinach popołudniowych Warszawa-Okęcie

➢ Przylot na Sycylię – do Katanii

➢ Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku

➢ Przejazd do hotelu

➢ Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych

➢ Wieczorkiem spacer na kolację do miasta

➢ Powrót do hotelu

➢ Nocleg

❖ Świadczenia w danym dniu: przelot, transport do hotelu, opieka

polskojęzycznego przewodnika na miejscu,



DZIEŃ 2 : Syrakuzy 

PROGRAM WYJAZDU

➢ Po śniadaniu ok godz. 9:00 wyruszymy stronę Syrakuz.

➢ Zobaczymy między innymi:

• park archeologiczny w Syrakuzach, a w nim: słynna grota zwana

„Uchem Dionizosa”, kamieniołomy, teatr grecki, amfiteatr rzymski;

• maleńką wysepkę, Ortigia, na która przejedziemy a która stanowi

centrum Syrakuz; zwiedzanie Piazza Duomo z katedra, słynne

„Źródło Aretuzy”;

• czas wolny na obiad nad zatoką

• dotrzemy również do Noto, miasta wpisanego na Światową Listę

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, spacer z przewodnikiem po

starówce stanowiącej największy przykład baroku sycylijskiego na

wyspie;

➢ Powrót do hotelu

➢ Wieczorkiem spacer na kolację do pobliskiej restauracji

❖ Świadczenia w danym dniu: śniadanie, opieka polskojęzycznego

przewodnika na miejscu, transport na wycieczkę





DZIEŃ 3 : Etna i nie tylko 

PROGRAM WYJAZDU

➢ Po śniadaniu ok godz. 9:00 przejazd w stronę czynnego wulkanu ETNA

➢ Dojedziemy do wysokości 1900 m npm.

➢ Znajdują się tu wygasłe kratery, Monti Silvestri. Można obejść je dookoła.

Dla chętnych: wjazd kolejka górską i busami do krateru na wysokości 2800 m n p m. 

Na tej wysokości - krajobraz księżycowy!!!

NALEŻY MIEC ZE SOBĄ : wygodne buty na twardej podeszwie i dobrze opinające stopę! Cieple 

ubrania: kurtki, czapki, okulary chroniące przed pyłem wulkanicznym (wystarcza okulary 

korekcyjne albo przeciwsłoneczne).

Fakultatywny wjazd na Etnę w tym roku kosztuje 66,00 euro od osoby

➢ Po obiedzie ( we własnym zakresie) degustacja produktów lokalnych, w tym 

miodów, kremów pistacjowych, czekolady, wina migdałowego oraz słynnego 70% 

likieru produkowanego na Etnie!!!

➢ Przejazd do Taorminy - "perły" wschodniego wybrzeża Sycylii. Spacer z 

przewodnikiem po eleganckiej starówce miasta. 

➢ Czas wolny na zakupy albo dla chętnych zwiedzanie z przewodnikiem teatru 

antycznego w Taorminie (wstęp 10,00 euro od osoby).

➢ Powrót do hotelu

➢ Wieczorkiem spacer na kolację do lokalnej restauracji

❖ Świadczenia w danym dniu: śniadanie, opieka polskojęzycznego

przewodnika na miejscu, transport na wycieczkę





DZIEŃ 4 : Czas wolny

PROGRAM WYJAZDU

➢ Dzisiejszy dzień przeznaczony jest na odpoczynek na plaży i złapanie

dużej dawki witaminy D.

❖ Świadczenia w danym dniu: śniadanie, opieka polskojęzycznego

przewodnika na miejscu, transport na lotnisko

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie ze względu na warunki pogodowe.

DZIEŃ 5 : Arrivederci !!

➢ Śniadanie

➢ godz. 11:00 wykwaterowanie i przejazd autokarem do centrum Katanii

➢ spacer z przewodnikiem po centrum historycznym Katanii;

➢ pożegnalny obiad w centrum miasta (we własnym zakresie);

➢ czas wolny na ostatnie zakupy

➢ transfer na lotnisko w Katanii.

➢ Odprawa i wylot do Polski.



CENA: 560 EUR/OS + przelot od 800 PLN/OS GRUPA: od 10 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 3 noclegi w pokojach 2 osobowych w hotelu 3 * w Katanii

• 3 śniadania

• Transport lotnisko-hotel-lotnisko

• Transfer na 3 wycieczki na wyłączność oraz degustacja lokalnych produktów

koło Etny

• Opieka polskojęzycznego pilota na miejscu

• Materiały informacyjne wysyłane droga mailową przed wyjazdem

• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 30 000 EUR, NNW 20 000 PLN, OC 50 000 EUR,

obejmujące choroby przewlekłe oraz COVID 19

• Obowiązkowe opłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz

Turystycznego Funduszu Pomocowego

Cena  nie zawiera:
• Przelotu tanimi liniami lotniczymi

• Dopłaty do pokoju 1 osobowego

• Obiadów oraz kolacji ok 20-30 EUR/posiłek

• Napoi do posiłków

• Atrakcji/biletów wstępu dodatkowo płatnych:

• park archeologiczny w Syrakuzach: 10,00 euro

• katedra w Syrakuzach: 2,00 euro

• fakultatywny wjazd na Etnie: 66,00 euro

• teatr antyczny w Taorminie: 10,00 euro.

• Zwyczajowych napiwków
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