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NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS II.    8 NAP / 7 ÉJSZAKA • 4*-OS SZÁLLODÁK 
         6. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
1. nap: Siracusa 
Elutazás az előzetes menetrend szerint a reggeli órákban Ferihegyről egyszeri átszállással Cataniába, Szicília második legnagyobb városába. 
Továbbutazás Archimédész városába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görögország egyik legjelentősebb városa volt, ma is több műemléke 
emlékeztet erre az időszakra. Városnézés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, ókori emlékek stb.  
Szállás Siracusában (1 éj). 
* A szept. 10-i csoport esetében a budapesti indulás a déli órákban lesz az előzetes menetrend alapján, így ők késő délután érkeznek meg 
Szicíliába. Ugyanakkor az utolsó napon ennek a csoportnak a repülőjárata csak kora este indul Szicíliáról, így az eltérő menetrend miatt a siracusai 
városnézés a 8. napra tolódik. 
2. nap: Noto, Ragusa 
Utazás Notóba, Szicília legszebb barokk városába (UNESCO világörökség). A régi Noto városát 1693-ban egy földrengés pusztította el, az új 
Noto az ezt követő évtizedekben épült fel egységes stílusban, neves művészek közreműködésével. Notót szokták nevezni a barokk városok 
prototípusának is. 
A városnézés után szabadidő, majd továbbutazás Ragusába. A pazar fekvésű tartományi székhely óvárosának sikátoraiban tett közös séta felér 
egy kisebb időutazással (középkori és barokk házak, paloták, templomok). Ragusa óvárosa szintén része az UNESCO világörökségnek. Szállás 
Piazza Armerina környékén (1 éj). 
3. nap: Piazza Armerina, Agrigento 
Délelőtt Piazza Armerinában a római kori villa megtekintése. A villa több mint 4000 négyzetméternyi padlómozaikjai világhírűek, és bepillantást 
engednek az ókori római életmódba. Délután látogatás Agrigentóban a híres Templomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapították Krisztus 
előtt a VI. században, abból az időszakból származnak monumentális görög templomai. Szállás Palermo környékén (2 éj). 
4. nap: Erice, Segesta, Monreale 
Utazás Ericébe, mely egy csodálatos fekvésű kisváros Szicília nyugati részén. A középkori hangulatú település a tengerpart közelében, egy 700 
méter magas hegy tetején található (normann kori vár, Chiesa Matrice – a város gyönyörű főtemploma, romantikus sikátorok, lenyűgöző panoráma 
a partvidékre). Kora délután az ókori Segesta város kiváló állapotban fennmaradt 2400 éves dór templomához látogat a csoport. Visszaútban 
Palermóba pihenő Monrealéban, a világhírű XII. századi dóm megtekintése (gyönyörű mozaikok). 
5. nap: Palermo, Cefalú 
Városnézés Palermóban, Szicília fővárosában: székesegyház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb. A déli órákban szabad program 
Palermóban, majd utazás Cefalúba, mely kisváros egy hatalmas sziklatömb tövében fekszik a tengerparton. Séta a hangulatos, középkori 
városközpontban (erődszerű normann kori bazilika). Szállás Szicília északkeleti részén, egy tengerparti kisvárosban, Milazzóban (2 éj).  
6. nap: Lipari-szigetek 
Pihenés, szabad program a Tirrén-tenger partján fekvő kisvárosban, Milazzóban. 
Fakultatív program: Lipari-szigetek 
Egész napos kirándulás az UNESCO világörökséghez tartozó Lipari-szigetekhez. A vulkanikus szigetek közti hajózás során végig szép, érdekes 
tájakban gyönyörködhetünk. A program során 2-3 órát töltünk majd a szigetcsoport legnagyobb településén, Lipariban (Lipari-szigetén). Közös 
séta a hangulatos óvárosban, látogatás a katedrálisban, majd szabadidő.  
A délután egy részét a szomszéd szigeten, Volcanón töltjük, ahol lehetőség lesz a híres iszapfürdő kipróbálására vagy felgyalogolni a vulkán 
kráteréhez (meseszép panoráma a szigetvilágra). 
A fakultatív program ára: 16.000 Ft 
7. nap: Taormina, Etna 
Utazás Taorminába. Szicília talán legnépszerűbb turisztikai attrakciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlványán fekszik (panoráma 
az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfestett görög színház megtekintése. 
Ezután kirándulás az Etnához. Az Etna Európa legnagyobb működő vulkánja, ahol holdbéli tájak várják a turistákat. A 2000 méter magasan fekvő 
parkolóból lehetőség lesz felmenni felvonóval a csúcs közelébe, körülbelül 2500 méteres magasságig. 
Szállás Cataniától északra (1 éj). 
8. nap: 
Délelőtt transzfer Catania repülőterére, elutazás Budapestre egyszeri átszállással, érkezés az esti órákban (az előzetes menetrend szerint). 
 

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapestről Cataniába (és vissza), Szicíliában jó minőségű, korszerű autóbusszal. 

Szállás: 7 éjszaka Szicíliában 4 csillagos szállodákban, a programban megadott helyeken. Mindegyik szálloda szobái 2-3 ágyasak, 
fürdőszobásak, légkondicionáltak, tv-vel és telefonnal felszereltek. 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív vacsora.  
Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek. 

Időpontok Teljes részvételi díjak 

2022. ápr. 05 – 12. 243.000 Ft + 55.000 Ft (reptéri ill.) = 298.000 Ft 
2022. máj. 18 – 25. 259.000 Ft + 58.000 Ft (reptéri ill.) = 317.000 Ft 
2022. szept. 10 – 17. * 286.000 Ft + 48.500 Ft (reptéri ill.) = 334.500 Ft 
2022. okt. 20 – 27. 286.000 Ft + 47.000 Ft (reptéri ill.) = 333.000 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket a 23 kg-os feladható poggyásszal, a reptéri illetéket, a 7 éjszakai szállást reggelivel, a helyi 
idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, a helyi autóbuszt, a programokat és az idegenvezetést (a budapesti indulástól a budapesti 
érkezésig), de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 12-16. oldal). 

Félpanziós felár:   42.900 Ft (7 vacsora) 

Egyágyas felár:   79.900 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 470 Ft/nap (ld. 17. oldal) 


