
SYRAKUZY – SANKTUARIUM MB 
PŁACZĄCEJ

SYCYLIA
26.06. – 06.07.2016

1 dzień  godz. 0.oo - wyjazd z miejsca zbiórki – Parafia Św. Michała Arch. w 
Skrzyszowie

niedziela przejazd w kier. Warszawy
przelot samolotem rejsowym do Katanii
PETRALIA SOPRANA -  najwyżej położona miejscowość w górach Madonie.
Wioska żyje rytmem sprzed wieków
po południu - CEFALU – średniowieczna katedra z mozaiką Chrystusa 
Pantokratora wybudowana w podzięce przez króla Sycylii Rogera II
zwiedzanie fortyfikacji i średniowiecznych zabudowań
obiadokolacja i nocleg w ok. Cefalu

2 dzień śniadanie
poniedz. MONTE PELLEGRINO – Sanktuarium Św. Rozalii – Patronki   
Palermo

MONREALE – katedra ze wspaniałymi krużgankami, mozaikami 
PALERMO – m.in.: pałac królewski wzniesiony przez Normanów ze słynną 
kaplicą zamkową (Capella Palatina z XII w.),romański kościół S.Cataldo i San 
Giovannidegli Eremiti (św. Jana Eremitów),kościół della Martorana, kościół 
S.Maria dei Miracoli, Plac Vivliena, Katakumby Kapucynów, Teatr Massimo 
historyczne zabudowania
obiadokolacja i nocleg w ok. Cefalu

3 dzień śniadanie
wtorek CORLEONE – miasteczko znane na całym świecie dzięki filmowej sadze 

mafijnej Ojciec Chrzestny
KATANIA – Piazza del Duomo z fontanną słonia,Katedra z XII w z 
kaplicą i relikwiami św. Agaty, Teatro Romano, Bazylika św. Mikołaja 
(Basilica S. Nicolo), Zamek Ursino ( z zewnątrz)
obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy

4 dzień śniadanie
środa ETNA – największy czynny wulkan w Europie. Starożytni Grecy wierzyli, że 

była tam kuźnia boga Hefajstosa, wykuwającego pioruny dla Zeusa. Arabowie 
nazwali wulkan Mongibello (Góra Gór). Dzisiaj wulkan i jego okolice tworzą 
Parco dell’Etna. Z żyznych gleb wulkanicznych korzystają rolnicy.
(dodatkowy koszt wjazdu na zbocze wulkanu wynosi ok. 50,- EUR)
ALCANTARA – nazwa rzeki i wąwozu. Rzeka bierze swój początek na 
stokach Etny. 
Przy niskim poziomie rzeki można wejść do wąwozu i przejść nim do dwustu 
metrów. 
obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy

5 dzień śniadanie
czwartek wypoczynek nad morzem

obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy
6 dzień śniadanie
piątek SYRAKUZY – Sanktuarium MB Płaczącej

Stare Miasto na wyspie Ortigia, amfiteatr grecki z V w., Ucho Dionizosa, rajska
grota, zamek Maniace, Porta Marina
Kościół św. Łucji – Patronki Syrakuz i chorób oczu
NOTO – zwiedzanie barokowego miasteczka (m.in. spacer główną ulicą – 
Corso Vittorio Emanuele, Brama Królewska, katedra pw. Św. Mikołaja, Palazzo
Trigona i Palazzo Astuto, kościół św.Dominika (San Domenico)
obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy

7 dzień śniadanie
sobota przejazd w kier. Milazzo i przeprawa statkiem na Wyspy Liparyjskie



LIPARI – m.in. katedra św. Bartłomieja,  kościół Dusz Czyścowych
obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy

8 dzień śniadanie
niedziela TAORMINA – Katedra , starożytny amfiteatr (Teatro Greco), zabytkowy port

wypoczynek nad morzem
kolacja w restauracji sycylijskiej
 nocleg w ok. Taorminy

9 dzień śniadanie
poniedz. SAVOCA -  to tutaj właśnie Francis Ford Copolla nakręcił słynną scenę ślubną

swojego Ojca Chrzestnego
TINDARI – Sanktuarium Czarnej MB („Madonna Nera”)                                   
NOVARA DI SICILIA – mała wioska ukryta między pasmami gór Peloritani 
a Nebrodi. W średniowiecznej części Novara di Sicilia wznosi się arabski 
zamek, a także Chiesa Madrice z XVI wieku; kościół, którego ołtarz zdobią 
drewniane płaskorzeźby w stylu naiwnym
obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy

10 dzień śniadanie
wtorek wypoczynek nad morzem

obiadokolacja i nocleg w ok. Taorminy
11dzień śniadanie
środa przejazd na lotnisko w Katani

przelot samolotem rejsowym 
przylot Warszawy
ok. godz. 18.30 - powrót na miejsce zbiórki

Cena – 3.690 ,-zł + 80,- EUR obejmuje:
- przeloty samolotem rejsowym z Warszawy na Sycylię  i z powrotem
- transfery autokarem na lotnisko i z powrotem
- przejazdy autokarem klimatyzowanym po Sycylii

- 10 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
- 10 śniadań kontynentalnych
- 9 obiadokolacji (bez napojów)
- kolacja w restauracji sycylijskiej
- opiekę pilota
- rejs statkiem na Wyspy Liparyjskie
- ubezpieczenie NW i KL

               - bilety wstępu do odwiedzanych obiektów
- miejscowych przewodników
- opłaty klimatyczne
- system audioguide


