
    

Program 

Dzień 1 (08.05.2019) 

- Wyjazd z Torunia do Warszawy o godzinie 09:00 (do ustalenia) 

- Zbiórka uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie o godzinie 13:30.  

- Przelot na Sycylię do Katanii o godzinie 15:25 

- Planowany przylot do Katanii o godzinie 18:15 

- Przejazd do hotelu i obiadokolacja 

*Orientacyjna liczba km – 300 km 

 

Dzień 2 (09.05.2019) 

- Po śniadaniu wycieczka po największych atrakcjach wschodniego wybrzeża. Na 

trasie m.in.: 

▪ Wąwóz Gole dell’Alcantara – jedna z największych atrakcji geologicznych 

wyspy. Spacer dnem wąwozu, który obfituje w piękną śródziemnomorską 

roślinność  

* Możliwość wejścia na punkt widokowy na wodospad 

▪ Przerwa na lunch 

▪ Wjazd widokową kolejką linową z widokami na lazurową zatokę 

▪ Taormina – za sprawą swojego położenia i urokliwego starego miasta, 

uważane jest przez wielu  za najpiękniejsze miasto Sycylii. Zwiedzanie Teatro 

Greco - malowniczo położone ruiny antycznego teatru. Spacer po Corso 

Umberto do Piazza IX Aprile z tarasem widokowym na Etnę 

- Powrót do hotelu do Katanii 

*Orientacyjna liczba km – 150 km 

 

Dzień 3 (10.05.2019) 

- Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i poznawanie „wnętrza Sycylii”, części 

wyspy oddalonej od morza, która urzeka swoją dzikością. Na trasie m.in.: 

▪ Enna – zwiedzanie pełnego historii miasta, którego perełką jest Zamek 

Lombardzki (Castello di Lombardia) z bardzo dobrze zachowaną wieżą 

▪ Piazza Armeriny – miejscowość słynąca ze starożytnej rzymskiej willi - 

Romana del Casale. Zwiedzanie ponad 40 pomieszczeń, w których zachowały 

się unikatowe mozaikowe posadzki. 

- Przyjazd do Caltagirone, zakwaterowanie, obiadokolacja 

*Orientacyjna liczba km – 170 km 

 

Sycylia – Wyspa Słońca 
 



 

Dzień 4 (11.05.2019) 

- Po śniadaniu wykwaterowanie i dalsze poznawanie atrakcji Sycylii wpisanych  

na listę UNESCO: 

▪ Caltagirone – położona na trzech wzgórzach, od starożytności słynie  

z produkcji ceramiki. Zwiedzanie urokliwego starego miasta 

▪ Przerwa na lunch 

▪ Pantalica –  największa nekropolia na Sycylii, znajduje się tu ponad 5 tys. 

grobów i pomieszczeń mieszkalnych z okresu brązu wykutych przez Sykulów, 

dawnych mieszkańców tych terenów 

- Przejazd do Syrakuz, zakwaterowanie 

*Orientacyjna liczba km – 150 km 

 

Dzień 5 (12.05.2019) 

- Po śniadaniu zwiedzanie Syrakuz, miasta założonego przez Greków, gdzie urodził 

się i zakończył życie Archimedes. Miał tu też wykrzyknąć słynne „Eureka”! 

▪ Ortygia – niewielka wyspy, która skrywa najstarszą część Syrakuz. Odkrywanie 

uroków historycznej części miasta, ukrytych pośród uliczek dawnej fortecy. 

Na trasie m.in.: Świątynia Apollina, Katedra, Plac Archimedesa 

▪ Przerwa na lunch 

▪ Czas wolny na poznawanie zakątków Syrakuz: spacer po nadmorskich 

bulwarach czy zwiedzanie Galerii Bellomo 

▪ Rajski Kamieniołom, które dawniej służyły za miejsce zsyłki dla skazanych 

Ateńczyków. Jedna z wykutych jaskiń, zwana Uchem Dionizosa, zachwyca 

wyjątkowym echem 

- Powrót do hotelu 

*Orientacyjna liczba km – 30 km 

 

Dzień 6 (13.05.2019) 

- Po śniadaniu dalsze odkrywanie południowej części wyspy: 

▪ Rezerwat Plemmirio – wspaniałe skalne klify, rzeźbione w fantazyjne formy 

▪ Marzamemi – najpiękniejsza na Sycylii, dawna wioska rybacka, przepełniona 

kolorowymi budynkami i niespotykanym klimatem 

▪ Przerwa na lunch 

▪ Noto, spacer po urokliwym mieście ze wspaniałą barokową architekturą.  

Na trasie: Porta Reale, kościół San Francesco, rynek z imponującymi pałacami. 

- Powrót do hotelu 

*Orientacyjna liczba km – 150 km 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dzień 7 (14.05.2019) 

- Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Scala dei Turchi – słynnych Schodów 

Tureckich, które są prawdziwą perłą tej części wyspy. Śnieżnobiałe wapienne 

skały miejscami osiągające 90 metrów wysokości, wpadają do turkusowego 

morza  

- Przyjazd do Agrigento zakwaterowanie i lunch 

- Wycieczka Doliną Świątyń, pośród której znaleźć można jedne z najlepiej 

zachowanych świątyń greckich na Sycylii. Wpisane na listę UNESCO, zabytki, 

przetrwały nawet potężne trzęsienia ziemi. Na trasie m.in.: 

▪ Świątynia Zgody – która zbudowana została w V w.p.n.e i imponuje swoim 

pięknem 

▪ Świątynia Hery i Świątynia Heraklesa  

*Orientacyjna liczba km – 270 km 

 

Dzień 8 (15.05.2019) 

-  Po śniadaniu wykwaterowanie, wycieczka nad słoneczne wybrzeże  

▪ Przejazd widokową drogą do Capo Bianco z panoramą na białe klify 

i lazurowe morze 

▪ Segesta - starożytne greckie miasto słynące z pięknych świątyń i naturalnych 

źródeł geotermalnych, w których można wziąć relaksującą kąpiel 

- Przyjazd do Custonaci, zakwaterowanie i obiadokolacja 

*Orientacyjna liczba km – 220 km 

 

Dzień 9 (16.05.2019) 

- Po śniadaniu wycieczka do najbardziej dzikiego zakątka Sycylii, który zachwyca 

bujną roślinnością i wspaniałymi widokami.  

- Przejazd do miasteczka San Vito Lo Capo. Wędrówka na niewysoki, ale skalisty 

szczyt „mnicha” Monte Monaco - 532 m n.p.m. Z góry rozciąga się panorama  

na cały odcinek pięknego wybrzeża oraz na miasteczko San Vito 

Czas wędrówki (nr 1): ok. 2 godziny Suma podejść: ok. 500 m Suma zejść:  

ok. 400m Długość trasy: ok. 3 km 

-Dalsza wędrówka przez najstarszy na Sycylii rezerwat przyrody – „Lo Zingaro”. 

Dla piechurów i wielbicieli ukrytych, spokojnych plaż jest to absolutnie jedna z 

perełek Sycylii. Na całym 7-kilometrowym odcinku wybrzeża nie spotkamy 

żadnego domu ani drogi, towarzyszy nam za to przepiękna flora: kwiaty w każdym 

kolorze, oraz palma karłowata, która jest symbolem parku. 

Czas wędrówki (nr 2): ok. 2 godziny Suma podejść: ok. 100 m Suma zejść:  

ok. 100 m Długość trasy: ok. 7 km 

- Przerwa w Castellammare del Golfo, kolorowym miasteczku z urokliwymi 

średniowiecznymi uliczkami, klimatycznym portem rybackim 

- Powrót do hotelu i obiadokolacja 

*Orientacyjna liczba km – 120 km 

 

 



 

  
 

 

Dzień 10 (17.05.2019) 

- Po śniadaniu przejazd do Skansenu Grotta Mangiapane, który jest imitacją małej 

osady, zbudowanej w jaskini. Można tutaj odkryć dawną specyfikę życia  

na sycylijskiej wsi 

- Piesza wędrówka wokół potężnego klifu, Monte Cófano. Trekking lekko 

górzystym, widokowym szlakiem. Szlak prowadzi wzdłuż dzikich morskich 

wybrzeży, pośród starych kapliczek i jaskiń. Po drodze odpoczynek nad starą 

tonnarą, czyli dawnymi budynkami służącymi do przetwórstwu tuńczyka.  

- Czas wędrówki: ok. 3 godzin Suma podejść: ok. 250 m Suma zejść: ok. 250 m 

Długość trasy: 9 km 

- Po południu przejazd do urokliwego miasteczka Erice, położonego na szczycie 

Monte San Giuliano (751m ponad zatoką Trapani) Spacer po średniowiecznym 

starym mieście  

- Powrót do hotelu i obiadokolacja 

*Orientacyjna liczba km – 50 km 

 

Dzień 11 (18.05.2019) 

- Po śniadaniu wykwaterowanie i pożegnalna wycieczka po Sycylii  

- Palermo – stolica wyspy to miasto przepełnione licznymi mrocznymi 

historiami…nie tylko o mafii! Spacer po największych atrakcjach miasta.  

- Przerwa na lunch 

-Czas wolny to ostatnia okazja do spróbowania prawdopodobnie najlepszych na 

świecie sycylijskich lodów i cannoli nadzianych ricottą. 

- Przejazd na lotnisko w Palermo o godzinie 17.00 

- Wylot do Polski o godzinie 20:10. Planowany przylot na lotnisku we Wrocławiu 

o godzinie 22.35 

- Transfer do hotelu we Wrocławiu, zakwaterowanie 

*Orientacyjna liczba km – 140 km 

 

Dzień 12 (19.05.2019) 

- Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na Dworzec PKP Wrocław 

- Wyjazd z Wrocławia o godzinie 08:31 pociągiem TLK Wrocław-Toruń 

- Planowy przyjazd do Torunia o godzinie 12.46 

*Orientacyjna liczba km – 320 km 

 

 

 

 



 

 

Świadczenia: 

• 11 x nocleg w hotelach/pensjonatach ** : pokoje 2-3-osobowe z łazienkami 

• 11 x śniadanie, 5 x obiadokolacja, 6 x lunch 

• Transfery autokarem 30-osobowym, klimatyzacja, TV, regulowane fotele 

• Przelot na trasie: Warszawa Chopin-Katania oraz Palermo-Wrocław  

z bagażem rejestrowym 10kg dla 1 osoby 

• Opiekę pilota wycieczek 

• Ubezpieczenie PZU Wojażer KL 40 000zł NNW 10 000zł 

• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

 

Koszt przy 30 uczestnikach 4800zł + 80€ bilety 

• 80€ na bilety wstępów, opłaty miejscowe: Wąwóz Gole dell’Alcantara, wjazd 

kolejką Taormina, Teatro Greco, Romana del Casale, Katedra Syrakuzy, Rajski 

Kamieniołom, Dolina Świątyń, Schody Tureckie, Rezerwat Zingaro, Grotta 

Mangiapane 

 


