Día 1: BARCELONA - CATANIA (MP)
Presentació a l'aeroport 2 hores abans d'agafar el vol cap a Catània. Arribada i trasllat a l'hotel. Resta del dia lliure
per començar a conèixer la ciutat. Sopar i allotjament.
Día 2: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA (PC)
Esmorzar i sortida cap a la muntanya Etna: El volcà més alt i tot i actiu d'Europa (3.345 metres): l'autobús arribarà
fins al Refugi Sapienza a 1.800 metres. Visita lliure dels cràters apagats, els famosos "Crateri Silvestri". Ens dirigirem
a dinar en una casa rural als peus de l'Etna, on tindrem una degustació de vi i productes típics. Continuació a
Taormina, situada al cim de la pintoresca roca de la Muntanya Taure (204m. Altitud). Retorn a Catània. Sopar i
allotjament.
Día 3: CATANIA - SIRACUSA (PC)
Esmorzar i visita de Catània, joia barroca, amb construccions realitzades en pedra volcànica, i també coneixerem la
seva original Mercat del Peix amb guia local. Continuació a Siracusa. Breu parada per visitar el famós Santuari della
Madonna delle lacrime. Arribada a l'hotel i dinar. A la tarda visita amb guia local de la zona arqueològica i de l'Illa de
Ortigia, unida a terra ferma per un pont i ofereix al visitant les restes del seu gloriós passat. Sopar i allotjament.
Día 4: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO (PC)
Esmorzar. Sortida cap a Noto. Temps lliure per passejar pel carrer principal i admirar les seves esglésies i el convent
de Santa Clara, fins arribar a la catedral, destruïda pels terratrèmols i reconstruïda encara més bella que abans.
Continuació a Ragusa. Temps lliure per visitar Ragusa Ibla. Continuació cap a Agrigent: "La Ciutat més bella dels
mortals", on, avui dia, es poden admirar encara deu temples dòrics que s'erigeixen a la vall. Visita de "la Vall dei
Templi". Sopar i allotjament.
Día 5: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO (PC)
Esmorzar i sortida cap a Segesta. Visita lliure del Temple Dòric. Continuació cap a Erice: que és un dels pocs pobles
típicament medievals de Sicília. Degustació d'un dolç típic a base d'ametlles abans de tenir temps per passejar i
visitar la seva meravellosa catedral o "Chiesa Mare". Dinar. Continuació cap a Palerm. Sopar i allotjament.
Día 6: PALERMO (MONREALE) (PC)
Esmorzar. Visita panoràmica que inclou la Capella Palatina, la Catedral de Palerm, etc. Sortida cap a Monreale per
visitar la seva preciosa catedral, un dels millors exemples d'art normand de món i el seu claustre, amb els seus 228
columnes rematades per arcs en els quals s'aprecia la influència de la dominació àrab que hi va haver a l'illa.
Tornarem a Palerm. Dinar i tarda lliure o excursió opcional a les catacumbes i els "Pupi". Sopar i allotjament.
Día 7: PALERMO - BARCELONA (D)
Esmorzar. Temps lliure fins a l'hora que s'indiqui de trasllat a l'aeroport per prendre el vol a la seva ciutat de
destinació. Fi dels nostres serveis.

PREU PER PERSONA :
Spt. Individual:

1.085 €

240 €.

EL PREU INCLOU:
• Bitllets d´avió anada i tornada.• Trasllats Aeroport / hotel / aeroport.
• Circuit detallat en règim de pensió completa.
• Visites i excursions detallaes al programa. • Assegurança de viatge bàsica.
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