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NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS I.       11 NAP / 10 ÉJSZAKA  
4*-OS SZÁLLODÁK 

            5. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
KÉTÁGYAS KABINOK A RÉSZVÉTELI DÍJBAN

1. nap: 
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás 
a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre útvonalon. Szállás Toszkánában (1 éj). 

2. nap: keresztül az olasz csizmán 
Utazás keresztül az olasz csizmán az Orvieto – Caserta – Cosenza útvonalon szép tájakon keresztül. Szállás a csizma orrában, 
Cosenza környékén (1 éj). 

3. nap: Scilla, Messina 
Továbbutazás Calabria gyönyörű tájain keresztül egy különleges fekvésű városkába, Scillába. Közös séta a történelmi óvárosban, 
lehetőség a Tirrén-tengerbe nyúló félszigeten fekvő erőd megtekintésére. Az erődből pazar panoráma nyílik a calabriai partvidékre és 
Szicília keleti partjaira. Tiszta időben a Lipari-szigetek is látszanak. Ezt követően kompátkelés Szicíliába a Messinai-szoroson, 
ismerkedés Messinával, Szicília harmadik legnagyobb városával, majd továbbutazás. Szállás Szicília északkeleti részén, egy 
tengerparti kisvárosban, Milazzóban (2 éj).  

4. 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 nagy 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: 15.500 Ft 

5. 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 (2 éj). 

6. nap: Noto, Siracusa 
Utazás a sziget legdélibb részébe, 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 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, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.  

7. nap: Piazza Armerina, Agrigento 
Utazás Szicília középső területein keresztül. 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). 

8. 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). 

9. nap: Cefalú, Palermo 
Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kisvárosban, mely egy hatalmas sziklatömb tövében fekszik a tengerparton (hangulatos, középkori 
városközpont, erődszerű normann kori bazilika). Ezután városnézés Palermóban, Szicília fővárosában: székesegyház, Normann Palota, 
Palatinus-kápolna stb. 
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikötőjéből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, kétágyas kabinokban (1 éj). 

10. nap: Montecassino, Tivoli (Hadriánus villája) 
Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban, indulás autóbusszal hazafelé. A Nápoly – Róma autópálya mentén az egyik 
fő látványosság Montecassino bencés apátsága egy 500 méter magas hegycsúcson. Az első nagy szerzetesrend, a bencések 
anyaintézetét még 529-ben alapította Szt. Benedek. Látogatás a kolostortemplomban, gyönyörködés a fentről nyíló panorámában. 
Kora délután a Róma melletti Tivoliban Hadriánus római császár palotaegyüttesének monumentális romjait nézzük meg (gyönyörű 
mediterrán környezet), majd továbbutazunk a közép-olaszországi szállodába (1 éj). 

11. nap:  
Hazautazás a Firenze – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós – Nagykanizsa – Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra 
és Budapestre a késő esti órákban. 
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Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).  

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 9 éjszaka 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 1 éjszaka a 9. napon a hajón, kétágyas, fürdőszobás 
kabinokban. 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió.  

Megjegyzések: 
1. Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek. 
2. Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül ér a csoport a tranzitszállásra, ezért az első este nem 

biztosítunk vacsorát. (Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség meleg ételt fogyasztani.) 
3. A hajón történő utazás alatt (a 9. nap estéjétől a 10. nap reggeléig) a részvételi díj és a félpanziós felár nem tartalmaz étkezést, de 

a hajó éttermében természetesen lesz lehetőség vacsorázni, illetve reggelizni. 

Időpont Teljes részvételi díj 

2021. okt. 14 – 24. 257.000 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Palermóból Nápolyba, a 10 éjszakai 
szállást, 9 reggelit, a helyi idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, a programokat és a Fehérvár Travel idegenvezetőjét az 
indulástól az érkezésig, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 12-16. oldal). 

Félpanziós felár:  43.900 Ft (8 vacsora) 

Egyágyas felár: 94.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal) 
 


