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BOLONIA – NEAPOL –  MESYNA – KATANIA   
SYRAKUZY – ETNA – TAORMINA – CEFALÙ – PALERMO  

MONREALE – SEGESTA – ERICE 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 23:45 Sanok, 03:45 Kraków, 04:30 
Katowice. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. Obiadokolacja i nocleg w 
okolicach Padwy 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Bolonii, zwiedzanie miasta wież i podcieni z 
przewodnikiem lokalnym: Piazza Maggiore z Fontanną Neptuna i Bazyliką św. 
Petroniusza, Uniwersytet. Czas wolny na zakupy na słynnym bolońskim targu. Dalszy 
przejazd do hotelu w okolice Rzymu, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Neapolu, zwiedzanie miasta położonego u stóp 
Wezuwiusza: Katedra św. Januarego, Spaccanapoli czyli główny deptak miasta, Piazza 
del Plebiscito z Pałacem Królewskich i Bazyliką San Francesco da Paola, Castello Nuovo. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Neapolu. 

4.dzień – po śniadaniu przejazd na Sycylię, przeprawa promowa z Villa San Giovanni 
do Mesyny. Spacer po Mesynie. Dalszy przejazd do  hotelu w okolicach Katanii, 
obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Syrakuz, zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym – 
spacer po najważniejszej części miasta czyli po Wyspie Ortigia z Katedrą i Źródłem 
Aretuzy, czas wolny. Dalszy przejazd do Noto, miasta słynącego z baroku sycylijskiego, 
spacer z przewodnikiem. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

SYCYLIA  
 
Termin – 17-28.10.2023. 
Cena – 1990 PLN + €590+ €180 



Biuro Podróży STRADE d’ITALIA Anna Sobota tel. 697-729-899 email: info@stradeditalia.eu 
www.stradeditalia.eu 

 

 

6.dzień - po śniadaniu przejazd do Taorminy – najsłynniejszego kurortu Sycylii. Spacer 
z przewodnikiem lokalnym po miasteczku z przecudnymi widokami na okolicę, 
zwiedzanie Teatru Antycznego, czas wolny. Następnie przejazd na Etnę – wyjazd 
autokarem na wysokość ok 2000 m n.p.m. gdzie można spacerować po wygasłych 
kraterach lub dla chętnych – wyprawa kolejką i busami terenowymi na wysokość około 
3000 m n.p.m. (dodatkowo płatne około 85 euro). Powrót do hotelu, obiadokolację i 
nocleg 

7.dzień – po śniadaniu przejazd do Katanii, zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem 
m.in. Katedra św. Agaty, Fontanna Słonia, Palazzo degli Elefanti, targ rybny Pescheria, 
Plac Uniwersytecki i Via Etnea, czas wolny. Następnie przejazd do Cefalù – najbardziej 
znanego sycylijskiego kurortu na północnym wybrzeżu. Spacer po mieście z 
przewodnikiem lokalnym: Katedra, średniowieczna pralnia. Dalszy przejazd do hotelu 
w okolicach Palermo, obiadokolacja i nocleg  

8.dzień – po śniadaniu zwiedzanie Palermo, stolicy wyspy: Katedra, Plac Quattro Canti, 
Fontanna Wstydu, Kościół San Cataldo, Kościół Santa Maria dell’Ammiraglio, Teatro 
Massimo, jeden z targów Palermo na którym będzie można zakupić tradycyjne 
produkty sycylijskie: przyprawy, zioła, czekoladę z Modica czy krem pistacjowy. Dalszy 
przejazd do Monreale na Królewskie Wzgórze położone malowniczo nad Palermo – 
zwiedzanie z przewodnikiem Katedry z najpiękniejszymi dekoracjami mozaikowymi. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

9. dzień – po śniadaniu przejazd do Segesty – zwiedzanie Parku Archeologicznego z 
jedną z najlepiej zachowanych świątyń antycznych na Sycylii, dalszy przejazd do Erice  
- spacer po miasteczku położonym na skale z niesamowitymi widokami na Sycylię 
północno-zachodnią, czas wolny. Około godziny 17.00 zakwaterowanie na prom w 
Palermo, obiadokolacja i nocleg na promie. Rejs nocny do Livorno 

10. dzień – śniadanie i obiad na promie, około godziny 14:00 dopłynięcie do Livorno. 
Wyjazd w kierunku Polski, nocny przejazd 

11. dzień – powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych (Katowice godzina 7:00, 
Kraków 08:00, Sanok 12:00) 

 

Podczas rejsu promowego na trasie Palermo – Livorno przewiduje się wewnętrzne 
kabiny 2-osobowe z łazienkami (bez okien). Istnieje możliwość dopłaty do kabiny 
zewnętrznej z oknem – 15 euro/osoby.  
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Cena 1990 PLN + 590 euro zawiera: 
 8 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 8 śniadań wzmocnionych, 8 obiadokolacji (woda w cenie), 
 1 nocleg podczas rejsu promem na trasie Palermo – Livorno, 
 1 kolacja, 1 śniadanie oraz 1 obiad na promie, 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE: €180  zbierane przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów: Katedra w Syrakuzach, Teatr Antyczny w 

Taorminie, Park Archeologiczny w Segesta, Katedra w Monreale i inne opłaty 
wynikające z programu, 

 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może ulec 
zmianie, 

 Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny w przypadku wzrostu 
kursu euro oraz kursu paliwa o więcej niż 10%, 

 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 
PLN/dzień) ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy),  

 możliwość zorganizowania kolacji w lokalnej restauracji – dodatkowo płatne €45, 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €180, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 1000 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 


