
 

SYCYLIA 
pielgrzymka 

Termin: 5 – 12 września 2020 

Cena: 3400 zł + 140 € 

PALERMO – MONREALE – ERICE – SEGESTA –WYSPY LIPARYJSKIE  

TINDARI – ETNA – TAORMINA – KATANIA – SYRAKUZY – SAVOCA   
 

 

1.dzień – zbiórka o godzinie 2.30 przy Parafii Św. Gerarda w Gliwicach, godz. 2.45 wyjazd na 

lotnisko do Krakowa (Balice), lot samolotem rejsowym Wizzair do Katanii (6.00), po 

wylądowaniu w Katanii (8.30) przejazd do Syrakuz - spacer z przewodnikiem lokalnym po 

Wyspie Ortigia z Katedrą i Źródłem Aretuzy, czas wolny, następnie przejazd do Sanktuarium 

Matki Bożej Płaczącej, Msza Święta, przejazd do hotelu w ok. Syrakuz, obiadokolacja i nocleg  

2.dzień – po śniadaniu przejazd na Etnę – wyjazd autokarem na wysokość ok. 2000 m n.p.m., 

spacer wśród wygasłych kraterów lub – dla chętnych: wyjazd kolejką linową, a następnie 

wjazd busami na wysokość około 3000 m npm. i spacer z  wysokogórskim przewodnikiem 

wokół kraterów z ostatnich erupcji (dodatkowo płatne ok. €65), następnie przejazd do 

Taorminy, miasteczka z niesamowitymi widokami na wschodnie wybrzeże Sycylii oraz na 

Etnę, Msza Święta, przejazd do hotelu w ok. Milazzo, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Tindari do Sanktuarium Czarnej Madonny, Msza Święta, 

powrót do hotelu, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja i nocleg 

4.dzień – po śniadaniu przejazd do portu w Milazzo i rejs na Wyspy Liparyjskie podczas 

którego odwiedzimy dwie wyspy Archipelagu: LIPARI i VULCANO. Podczas rejsu będziemy 

mogli podziwiać niesamowite widoki a także zażyć kąpieli w błotach siarkowych na Wyspie 

Vulcano, popływać w morzu czy wejść na szczyt wulkanu. Powrót do hotelu, obiadokolacja i 

nocleg 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Palermo – stolicy wyspy - zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem lokalnym - Katedra, Fontanna Wstydu, dawna dzielnica arabska i 

najważniejsze place miasta, przejazd na Monte Pellegrino do Sanktuarium Św. Rozalii, Msza 

Święta, przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg w ok. Palermo 

 



6.dzień - po śniadaniu przejazd do Monreale – zwiedzanie jednej z najsłynniejszych 

normańskich katedr ze słynnymi złotymi mozaikami. Następnie przejazd do Segesty na 

zwiedzanie jednej z najlepiej zachowanych świątyń antycznych. Dalszy przejazd do Erice i 

spacer po tym cudownym miasteczku położonym na wysokiej skale. Msza Święta. Powrót do 

hotelu, obiadokolacja i nocleg w ok. Palermo 

7.dzień – po śniadaniu przejazd do Katanii – zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem: Katedra 
św. Agaty, Fontanna Słonia, Targ Pescheria, Msza Święta, następnie dalszy przejazd do 
Savoca – malowniczego miasteczka gdzie kręcono sceny do Ojca Chrzestnego, dalszy 
przejazd do hotelu w okolicach Syrakuz, obiadokolacja i nocleg 

8.dzień – we wczesnych godzinach porannych (tego dnia suchy prowiant) przejazd do Katanii 
na lotnisko, przelot do Polski lotem rejsowym Wizzair, przylot do Krakowa około godziny 
11.30, transfer z lotniska w Krakowie na miejsce zbiórki. 

 

CENA 3400 PLN 

CENA ZAWIERA: 

• Lot samolotem linii Wizzair na trasie 
Kraków – Katania – Kraków, 

• przejazd komfortowym autokarem 
na Sycylii (WC, klimatyzacja), 

• transfer na/z lotnisko, 

• 7 noclegów w hotelach ***          
pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 

• 6 śniadań wzmocnionych + 1 suchy 
prowiant w dniu wylotu, 

• 7 obiadokolacji (woda w cenie), 

• ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

• opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: około €140  
zbierane w autokarze przez pilota na 
początku wyjazdu na: 

• przewodników lokalnych, 

• wstępy do zwiedzanych obiektów, 

• taksy klimatyczne, 

• rejs na Wyspy Liparyjskie, 

• zestaw słuchawkowy audio-guide. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• cena uzależniona jest od ilości osób w grupie i terminu wyjazdu – przy grupie 
mniejszej niż 40 osób cena może ulec zmianie, 

• cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (€1/dzień) 
ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 

• dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 

• warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 
oraz wpłata zaliczki w wysokości 1000 PLN na konto organizatora, 

• za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania kolacji w restauracji z degustacją 
lokalnych produktów (ok. €30/os), 

• kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 

  

 

 


