SICILIA MEDITERRÀNIA
Dia 1.- Barcelona - Catania (Mitja Pensió) Sortida en vol de línia regular cap a l'illa de
Sicília. Arribada a l'aeroport de Catània, assistència i trasllat a l'hotel. Sopar i
allotjament.
Dia 2.- Catània - Etna - Taormina - Catània (Pensió Completa) Esmorzar i sortida cap a la
muntanya Etna: el volcà més alt, i tot i actiu d'Europa (3.345 metres). Si les
condicions meteorològiques ho permeten, pujarem amb l'autobús fins al Refugi
Sapienza a 1.800 metres d'altitud. Visita dels cràters apagats, els anomenats
"Crateri Silvestri". Esplèndida és la varietat de flora i esplèndids són també, els
paisatges lunars que es poden veure pel camí. Durant segles, el volcà ha creat un
lloc on natura, cultura i història s'han unit per donar lloc a un paratge únic al món.
Continuació a Taormina, situada al cim de la pintoresca roca de la Muntanya Taure.
Almuerzo.Tiempo lliure per a compres, descobrir les romàntiques carrerons de la
ciutat o per visitar el famós Teatre Grec des d'on es pot gaudir d'un magnífic
panorama, tant de l'Etna com de la Mar Jonio. Retorn a Catània. Sopar i allotjament.
Dia 3.- Catània - notori Siracusa (Pensió Completa) Esmorzar. Visita panoràmica
d'aquesta bella ciutat banyada per la Mediterrània. Continuació cap a Noto per
visitar la capital del Barroc Sicilià, on des de fa poc temps, es pot admirar la Catedral
totalment renovada després de diversos anys de restauració, la qual ha seguit els
procediments tradicionals de construcció. A continuació sortida cap a Siracusa, la
ciutat més gran de l'antiguitat fundada l'734-733 A.C. i crida Syraka, per visitar el
Teatre Greco i l'Amfiteatre Romà, situat a prop de les Latomie i el Orecchio vaig
donar Dionís. Dinar. A continuació, visita de l'illa d'Ortigia, que està unida a la terra
ferma per un pont, i ofereix al visitant les restes del seu gloriós passat: El Temple di
Minerva, transformat en Catedral Cristiana, la llegendària Fontana di Arethusa, el
Temple di Apollo. Sopar i allotjament.
Dia 4.- Siracusa - Piazza Armerina - Agrigent (Pensió Completa) Esmorzar i sortida al matí
cap a Piazza Armerina. Visita de l'esplèndida Vila Romana del Casale que es troba
al cor de Sicília, important exemple de l'època romana i on es poden admirar els
preciosos mosaics que representen els usos i costum-bres d'aquell temps. Dinar.
Continuació cap a Agrigent i visita del famós i únic "Vall dels Temples", "la Ciutat
més bella dels mortals" on, avui dia, es poden admirar encara deu temples dòrics
que s'erigeixen a la vall. Sopar i allotjament a la regió d'Agrigent.
Dia 5.- Agrigent - Segesta -Trapani- Palerm (Pensió Completa) Esmorzar i sortida cap a
Segesta per visitar el Temple Dòric, envoltat d'un meravellós paisatge natural. A
continuació sortida cap a Trapani, famosa per les seves salines i els seus molins de
sal. Dinar. Temps lliure. Possibilitat de realitzar una excursió opcional al poble
medieval d'Erice. Temps lliure. A continuació sortida cap a Palerm. Arribada sopar i
allotjament.
Dia 6.- Palerm - Monreale - Palerm (Pensió Completa) Esmorzar. Al matí, sortida cap a
Monreale per visitar la seva bella catedral, la seva arquitectura normanda i els seus
mosaics d'or a l'interior la van convertir en una de les més belles d'Europa.
Posteriorment, tornarem a Palerm per realitzar una visita panoràmica de la ciutat de
la capital siciliana amb els seus bells palaus normands, estrets carrers i belles
places. Visita de la majestuosa Catedral unida per dos arcs a la torre del campanar.
Dinar. Tarda lliure per passejar pels seus antics carrers plens d'història. Sopar i
allotjament.

Dia 7.- Palerm - Cefalù - Messina - Catània (Pensió Completa) Esmorzar i sortida seguint
la costa fins arribar al suggestiu poble de Cefalù. Aquest bonic poble prop de la mar
ens presenta una meravellosa mostra artística de llums i colors. No oblideu visitar
l'estupenda "Cattedrale Normanna" la construcció es remunta al 1131 i el "Lavatoio
Medievale". Temps lliure per passejar entre els estrets carrerons plens de joieries i
elegants botigues que conserven tota la seva fascinació medieval. Dinar.
Continuació cap a Messina i visita panoràmica de la ciutat. Sortida cap a Catània.
Arribada, sopar i allotjament.
Dia 8.- Catània – Barcelona. Esmorzar i temps lliure. Trasllat a l'aeroport i sortida en
vol regular. Fi de viatge
JUNY: 17 – 24
AGOST: 5 – 12 – 19 – 26
OCTUBRE: 7 – 14 – 21 – 28
JULIOL: 1 – 8 – 15 – 22 – 29
SETEMBRE: 2 – 9 – 16 – 23 - 30

PREU JUN – SET – OCT: 1.202 € / PERSONA.
PRECIO JUL – AGO :
1.155 € / PERSONA.
Passatges aeris en vols de línia regular, classe turista. • Trasllats
aeroport-hotel-aeroport. • Allotjament i esmorzar en hotels de 4 *, habitacions dobles
amb bany o dutxa. • 13 dinars (7 sopars i 6 dinars, sense begudes). • Circuit amb
autocar o minibús climatitzat, segons ruta indicada. • Guia acompanyant de parla
hispana. • Les visites previstes en el programa. • Guies locals a Catània, Siracusa,
Vila Romana de Casale, Vall dels Temples i Palerm • Àudio individual a les visites. •
Assegurança de viatge. • Taxes d'aeroport i suplement de carburant (subjectes a
modificació).
El precio no inclou: Visites, entrades a museus o monuments (excepte en els llocs
indicats), begudes, propines, i extres a l'hotel. • L'entrada als següents llocs:
Siracusa: recinte arqueològic, Piazza Armerina: Vila Romana de Casale, Agrigent:
vall dels temples, Segesta: temple dòric, Monreale: catedral, Palerm: Catedral
(pagament en destí 55 €)
El preu inclou:

turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Información aérea:
Vuelos regulares ida y vuelta. Traslado de entrada y salida. En caso de haber escalas o suplementos, será
notificado por nuestro departamento de reservas. Los horarios de vuelos comunicados en la confirmación de la
reserva, podrán sufrir modificaciones por parte del touroperador, hasta el momento de la emisión de los billetes
aéreos.
Nota: Estos precios están basados en clase "Tarifa Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga
con un suplemento de clase "Tarifa Media o Alta". Sujeto a disponibilidad; plazas limitadas.Precios exclusivos de la
web para reservas efectuadas a través de la misma o el 902.
Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei
ofert per Nautalia Viatges, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin
derivar-ne de l’ús.
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