SICILIJA - LETALO
Sicilija je res nekaj posebnega. Zadnjih 2500 let so tod vladale številne sredozemske sile in puščale tako
arhitekturne kot kulturne vplive. Otok je še danes mešanica nasprotij med "znanim" in "neznanim", med
razumljivim in nerazumljivim, med lepoto in grobostjo, med prijaznostjo domačinov in "mafijo". Leži na
skrajnem jugu Italije in zavzema površino 25.708 km2. Ima znameniti vulkan Etna (3323m), številna
čudovita obmorska mesteca, vznemirljivo notranjost, izjemne kulturne spomenike in seveda nepozabno
kulinariko. Sicilija je res polna nasprotij, pa vendar ravno zaradi tega neponovljiva.

AGRIGENTO

PROGRAM PETDNEVNEGA POTOVANJA:

1. DAN:
Benetke - Palermo
Odhod avtobusa in vožnja do letališča Benetke. Polet letala proti Siciliji in pristanek v PALERMU. Transfer do hotela, namestitev in osvežitev. Večerja
v hotelu in nočitev.
2. DAN: Palermo - Monreale - Selinunte - Agrigento
Po zajtrku se bomo odpeljali do 8 km oddaljene vasice MONREALE kjer si bomo ogledali bizantinske mozaike v tamkajšnji baziliki, nato pa nadaljevali
vožnjo po AC na JZ del otoka. Tu se bomo namreč v obmorskem mestu SELINUNTE zadržali za ogled dveh izmed (včasih) sedmih templjev, ki pa so
danes najmogočnejši na otoku. Po ogledu bomo nadaljevali po slikoviti cesti do mesta AGRIGENTO in se najprej seznanili z DOLINO TEMPLJEV in si
ogledali "SVETIŠČE SLOGE" (slika zgoraj). Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: Agrigento - Siracusa - Taormina
Po zajtrku vožnja po južni strani otoka vse do mesta SIRACUSA. Tu si bomo ogledali največje znamenitosti mesta: Aretuzin vodnjak, Dionizijevo uho
in Latomij. Popopoldne vožnja do izredno tipičnega sicilijanskega mesta ob vznožju gore Tauro - TAORMINA, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: Taormina - Etna - Catania - Palermo
Po zajtrku odhod proti ognjeniku ETNA. Zaustavili se bomo ob razgledni točki na obrobju ugaslega ognjenika in tako spoznali vse skrivnosti tega
naravnega pojava. Popoldne vožnja do CATANIE, ogled starega mestnega središča in nato nadaljevanje do Palerma, namestitev v hotel in večerja.
5. DAN: Palermo - Benetke - Ljubljana
Po zajtrku celodnevni ogled Palerma: Katedrala, Katakombe, Kraljeva palača, park, tržnica, Gledališče ....Nekaj časa boste prosti tudi za kosilo in
samostojne oglede. Odhod na letališče ter polet letala proti Benetkam kjer bomo pristali v večernih urah. Avtobusni transfer do Ljubljane.

KATEDRALA CATANIA

KATEDRALA MONREALE

PALERMO GLEDALIŠČE

SELINUNTE

CENA: 699,00 €
Trenutna cena je informativna,
končno ponudbo posredujemo na
dan vašega izbora termina
SIRACUSA

VULKAN ETNA

CENA je kalkulirana za udeležbo 40 - 50 potnikov in vključuje: avtobusni transfer Lj - Benetke - Lj, letalski prevoz, vse varnostne in
letališke takse, avtobusni prevoz po Siciliji na opisani relaciji, 4 x polpenzion v hotelih ***, osnovno nezgodno zavarovanje,
DDV, vodenje in stroške agencije.
DOPLAČILO: za vstopnine, dodatna prtljaga nad 20 kg, enoposteljna soba ter gopstinske stortitve
Ponudba velja samo za omenjeni datum, za ostale termine naredimo nov izračun.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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