
        

Biuro Turystyczne POLONIA tel. (091) 434 07 26 
70-414 SZCZECIN Pl. Lotników 6/4 tel. (091) 488 05 88 
E-mail: biuro@polonia.travel.pl  

SYCYLIA 
12.11 – 19.11.2020 

 
 

CENA 
4150 zł 

Program Pielgrzymk i:  
12.11.2020 : Zbiórka uczestników, przejazd na lotnisko w Berlinie Brandenburg, wylot o godz. 06.45  
                       do KATANII, przylot o godz. 09.35. Nawiedzenie Katedry i klasztoru  św. Agaty, fontanna  
                       dell Elefante, Zamek Ursino , Plac świętego Franciszka z Asyżu , Stare Miasto, przejazd 
                        do hotelu, kolacja, nocleg. https://www.hotelantaresletojanni.it/  lub podobny 4* 
 
13.11.2020 : Śniadanie, przejazd do TAORMINY, zwiedzanie miasta: teatr grecko - rzymski, Brama  
                     Messyńska, wyjazd w okolice wulkanu ETNA, / fakultatywnie: przejazd kolejką linową i  
                     dalej jeepem pod kratery na wysokość 3000 m (za dodatkową opłatą: ok. 60 EUR,  
                     przy min. 18 os.) Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 
14.11.2020 : Śniadanie, czas wolny, odpoczynek, dla chętnych wycieczka fakultatywna statkiem  
                      /uzależniona od warunków pogodowych/ . Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
 
15.11.2020 :Śniadanie, wycieczka „ Sycylia Nieznana” - zwiedzanie pięknych miejscowości Savoca i  
                     Forza d’Agro , powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 
16.11.2020 : Śniadanie, przejazd do SYRAKUZY, zwiedzanie miasta: Sanktuarium Matki Bożej  
                     Płaczącej, park archeologiczny – pozostałości teatru greckiego, amfiteatr rzymski,  

Katania – Taormina – Etna - Savoca - Forza d’Agro – Syrakuzy – 
Palermo - Segesta 

Cena obejmuje: 
- transfer na lotnisk o i bilety na samolot   

- zak waterowanie w hotele 3 i  4 **** 

- wyżywienie:  śniadania i obiadokolacje  

- k omfortowy autokar na całej trasie  

- zorganizowane wycieczk i 

- ubezpieczenie NW i KL  

- usługę pilota/przewodnika miejscowego  na całej trasie 

- słuchawk i 
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                     kolacja i nocleg w ok. PALERMO.  
 
17.11.2020 : Śniadanie, Zwiedzanie miasta: Katedra NMP Wniebowziętej z grobem św. Rozalii, patronki  
                     miasta;  Monreale – normandzka katedra imienia NMP z pięknymi mozaikami,  
                     wybudowana z inicjatywy króla Wilhelma II, Kościół La Martorana, Plac Quattro Canti,   
                     powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 
18.11.2020 : Śniadanie, przejazd do wód termalnych – kąpiele oraz do miejscowości SEGESTA,  
                     zwiedzanie najpiękniejszej greckiej świątyni oraz amfiteatru w parku archeologicznym. 
                     Przejazd do Katanii, kolacja, nocleg.  
 
19.11.2020  : Śniadanie, przejazd na lotnisko, wylot godz. 10.10 i przylot do Berlina   
                     Brandenburg o godz. 13.05, przejazd na miejsce zbiórki  – zakończenie pielgrzymki. 

 
Cena nie obejmuje: Imprez fakultatywnych, biletów wstępu - ok. 40 EUR.  
Napoi do kolacji zamawianych indywidualnie. 
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