
SYCYLIA



DZIEŃ 1.
Zbiórka na lotnisku w  Warszawie. Przelot samolotem 
rejsowym do Catanii. Powitanie na lotnisku i  przejazd do hotelu 
4*w  Catanii. Zakwaterowanie w  pokojach i  odpoczynek. Po 
lunchu zapraszamy na spacer po mieście, znanym jako „Czarne 
Miasto”, gdzie do budowy masowo wykorzystywano kamień 
lawy. Najbardziej interesujące miejsca, które koniecznie trzeba 
zobaczyć to Castello Ursino – Szwabski Zamek, Piazza del 
Duomo, Via Etnea, Via Crocifieri – wpisane na listę UNESCO 
oraz znany, tradycyjny targ rybny. Ok. godziny 19:00 kolacja 
w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do Taorminy – miejsca 
pięknego i  magicznego. Położona na wzgórzu Monte Tauro 
na wysokości ponad 150 m npm i  jednocześnie nad brzegiem 
morza z niesamowitym widokiem w tle na Etnę jest wyjątkowa 
i mało, które miejsce może się z nią równać. Będąc w tym miejscu 
koniecznie należy przejść główną ulicą miasteczka Corso 
Umberto I, wzdłuż której znajduje się większość zabytków 
i  ciekawych miejsc. Ulica zamknięta jest dla ruchu kołowego, 
znajdziemy tam mnóstwo lokalnych cukierni, markowych 
sklepów czy też restauracji, których stoliki wystawione na 
zewnątrz zapraszają na pyszną włoską kawę lub lampkę 
lokalnego wina. Po lunchu proponujemy przejazd do Castelmole 
- malutkiego miasteczka zawieszonego na wysokiej skale, 
z którego rozpościera się widok na okoliczne wzgórza, potężną 
Etnę, turkusowe morze, i  gdzie w  dole połyskują malutkie 
dachy Taorminy. To pełne uroku miejsce, z którego rozpościera 
się jeden z najpiękniejszych widoków w Europie. Proponujemy 
indywidualnie zagubić się w  uliczkach, gdzie ukryte są małe 
sklepiki z  pamiątkami i  lokalnymi wyrobami – np. winem 
migdałowym. Ok. 19:00 powrót do hotelu i kolacja w restauracji.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu zapraszamy do Syrakuz, jednego z  najbardziej 
greckich miast Sycylii. Po krótkim spacerze zapraszamy 
do miejsca, gdzie oczekujący nas szef kuchni, wskaże 
jak przygotować tradycyjny włoski lunch. Podzieleni na 
kilkuosobowe grupy nauczymy się sycylijskiej kuchni. Warto 
dołożyć starań, gdyż wszystko co przygotujemy należy potem 
zjeść ;-) W  drodze powrotnej do hotelu zajrzymy na Ortigię 
– malutką wysepkę przypominająca jakby pole skarbów 
z  antycznym centrum i  połączoną z  lądem dwoma mostami. 
Kolacja w restauracji obiektu, nocleg.
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DZIEŃ 4.
Śniadanie. Tego dnia zapraszamy na Etnę. Przejazd jeepami 
z napędem na 4 koła pozwoli na dotarcie m.in. do miejsc takich 
jak „Sartorius Craters” – aktywny od I  połowy XVIII w. oraz 
„Dagala” – najstarsza droga na Etnę. Kolejnym etapem będzie 
winiarnia położona na stoku wulkanu, gdzie zatrzymamy się na 
degustację lokalnego produktu. Następnie lunch i w godzinach 
popołudniowych powrót jeepami do hotelu. Proponujemy 
odpoczynek przed kolacją w restauracji poza obiektem.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu przejazd do Caltagirone, słynącego z garncarstwa. 
Jaskrawe kolory ceramiki zdobią mosty, balustrady i  fasady 
budynków w  całym mieście. Garncarstwo gliniane od dawien 
było źródłem inspiracji dla lokalnych artystów dzięki bogatym 
złożom gliny w  regionie. Aktualnie miasto skupia mnóstwo 
sklepów oferujących wyroby lokalnego rzemiosła. Caltagirone 
wpisane jest na listę UNESCO – zwiedzanie połączone z czasem 
wolnym na zakup pamiątek. Następnie lunch w Piazza Armerina 
– miasteczku znanym z romańskich mozaik. Po południu powrót 
do hotelu i odpoczynek. Kolacja w restauracji poza hotelem.

DZIEŃ 6.
Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko 
do Catanii. Przelot samolotem rejsowym do Polski. Przylot do 
Warszawy. 
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