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Palermo Milazzo

Program:

1. deň – prílet do Palerma, hlavného mesta Sicílie, v kto-
rom sa spája arabská, normandská a byzantská architek-
túra do jedného harmonického celku. Transfer z  letiska, 
ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, prehliadka stredovekého centra mesta 
Palermo, kráľovský palác so slávnou podzemnou kapln-
kou Capella Palatina s  jedinečnou mozaikovou výzdobou 
a kryptou, katedrála Nanebovzatia Panny Márie z  12. 
storočia, radnica v  budove Orlieho paláca, kláštor kapu-
cínov s  katakombami. Presun do Cefalú, mestečka na 
pobreží Tyrrhenského mora pod sicílskymi Apeninami, 
prechádzka historickým centrom Corso Ruggero ku kated-
rále Premenenia Pána, okolo ruín stredovekých opevnení 
a mestských palácov, múzeum Mandralisca s archeologic-
kými nálezmi z antických čias. Presun do hotela a nocľah.

3. deň – raňajky, plavba na Liparské ostrovy, ľudovo 
známe aj ako Eolské ostrovy, medzi Etnou a  Vezuvom, 

kde podľa starej mytológie žil antický boh vetra. Možnosť 
okúpať sa v prírodných teplých morských minerálnych pra-
meňoch alebo vystúpiť priamo ku kráteru polovyhasnutej 
sopky. Ubytovanie na pobreží a nocľah.

4. deň – raňajky, výlet na Etnu, najvyššiu aktívnu sopku 
Európy. Fakultatívne možnosť vyviezť sa lanovkou a terén-
nymi autami až pod samotný kráter do oblasti lávových 
polí vo výške takmer 3000 metrov nad morom, kde podľa 
mytológie prebýval Vulcan, rímsky boh ohňa. Príchod do 
Taorminy, malebného mesta na brehu Iónskeho mora na 
úpätí vrchu Monte Tauro, ktoré je najstarším a najznámej-
ším turistickým centrom na Sicílii. Prehliadka centra mesta, 
promenáda Corso Umberto I.,  katedrála San Nicolo, gotic-
ký palác Palazzo Corvaio, kláštor Badia Vecchia, mestská 
brána Porta Catania. Návšteva zachovalého starovekého 
gréckeho divadla s  výhľadom na Etnu. Návrat do hotela 
a nocľah.

5. deň – raňajky, prehliadka mesta Syrakúzy, ktoré od 
staroveku patrí medzi najvýznamnejšie mestá na Sicílii. 
Okrem iného bolo bydliskom Archimeda, jedného z  naj-
väčších antických matematikov a  filozofov, autora citátu 
„Heuréka!“. Odchod do Catanie, najväčšieho mesta Sicílie. 
Prehliadka katedrály sv. Agáty, univerzitného námestia, 
rybieho trhu, pevnosti Castello Ursino. Návrat do hotela 
a nocľah.

6. deň – v ranných hodinách odlet z Catanie do Viedne.

V cene je zahrnuté: 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Palermo/Catania  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom 
v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, plavba na Liparské ostrovy, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 
2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 
4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 100 EUR/os. (platba na mieste).  Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 175 EUR/5 nocí.

Termíny 
6 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

20.06. - 25.06. 1 025 1 005
12.09. - 17.09. 1 025 1 005

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/taliansko/sicilia-kombi

