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SYCYLIA KLASYCZNA
8 dni
Palermo - zabytkowe centrum z kościołami Santa Caterina i La Martorana, Piazza Pretoria, Capella
Palatina oraz Palazzo dei Normani, forteca przekształcona na rezydencję królewską Fryderyka II

Monreale - majestatyczna katedra ze wspaniałymi mozaikami - dzieło sztuki sycylijsko-normanskiej
Cefalu - katedra z przepiękną bizantyjską mozaiką

w absydzie, jedna z większych i najstarszych

na Sycylii

Etna - najwyższy czynny wulkan w Europie, spacer po jednym
z wygasłych kraterów

Taormina - spacer po uroczym starym mieście, wizyta w Teatro
Greco

Wyspy Eolskie: Lipari - najstarsza część miasta: Zamek Barbarossy,
teatr grecki i antyczna agora; Vulcano - kąpiel w ciepłych jeziorkach
siarkowych oraz w morzu z naturalnym jacuzzi

Syrakuzy - Park Archeologiczny Neapolis z największym i z jednym

lepiej zachowanych Antycznych Teatrów Greckich, kamieniołomy
wraz ze słynną grotą "Ucho Dionizjusza", Ołtarz Hierona; wysepka
Ortigia - starówka z barokową katedrą zbudowaną w dawnych murach
świątyni greckiej i słynne Źródła Arteuzy

Noto - spacer po niezwykłym miasteczku wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Caltagirone - spacer po mieście połączony ze zwiedzaniem Ponte San Francesco d'Assisi, Piazza.

Umberto I, Duomo di San Giuliano, Piazza Municipio, przejście słynnymi ceramicznymi schodami Santa
Maria del Monte

Piazza Armerina - Villa del Casale - willa rzymska, jedno z najbardziej niezwykłych zabytków
przyozdobione przepięknymi mozaikami posadzkowymi

Enna - spacer po urokliwej starówce z Castello di Lombardia i katedrą
Agrigento - Dolina Świątyń - wspaniale zachowany zespół świątyń greckich z 582 r. p.n.e.
– m.in.: Świątynie ku czci Hery, Heraklesa, Zeusa i Hefajstosa

Erice - przepiękne, średniowieczne miasteczko położonego na szczycie wzgórza Monte San Giuliano,

z tajemniczymi zaułkami, potężnymi murami obronnymi, placykami i stromymi uliczkami - zwiedzanie
katedry Chiesa Matrice oraz ogrodów Giardini del Balio

San Vito Lo Capo - kąpiel w szmaragdowym morzu i plażowanie na "karaibskiej" plaży
Marsala - spacer po dawnym fenickim mieście, które sławę zawdzięcza produkowanym mocnym,
deserowym winom o tej samej nazwie, możliwość degustacji wina

cena już od

2299 zł/os.

W cenie zapewniamy:
Przelot samolotem, zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę pilota

