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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Παλέρμο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για το Παλέρμο. Άφιξη και ξεκινάμε την
περιήγησή μας. Η πόλη είναι χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο.
Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα
ταξίδια τους. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της
Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με
το «Σιντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα
βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης Politheama και Massimo, χαρακτηριστικά μνημεία από την
αραβική, νορμανδική και ισπανική παρουσία στην πόλη και την ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via
Makenda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς αριστουργήματα
της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο λόφο του βασιλιά Μονρεάλε
(6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να
επισκεφτούμε την αγορά της πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΙΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για την γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε την
Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η
Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς
την περιοχή της Μεσίνας. Χτισμένη στο βορειότερο άκρο της Σικελίας, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη
του νησιού. Η πόλη - λιμάνι ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους τον 8ο αιώνα π.Χ. και εντυπωσιάζει με τις
μεγάλες λεωφόρους και τα κομψά κτίρια. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό όνομα της πόλης Ζάγκλη
οφειλόταν στο σχήμα του κόλπου στον οποίο ήταν χτισμένη, καθώς ζάγκλον στα αρχαία ελληνικά
σημαίνει δρεπάνι. Θα κάνουμε βόλτα στην κεντρική πλατεία Cairoli όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την
χαρακτηριστική αλμυρή λεμονάδα και αραντσίνο, ή τις παραδοσιακές γεμιστές κροκέτες ρυζιού. Αργά το
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Παλέρμο για μια τελευταία νύχτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρωινό και ξεκινάμε για το νότιο τμήμα της Σικελίας και τη φημισμένη κοιλάδα των ναών. Στον Ακράγαντα
μια από τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας θα θαυμάσουμε τους 10 ιστορικούς
ναούς από τον 5ου
αιώνα π.χ. Το ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία Παγκοσμίας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε
γύρω στο 580 π.χ ως αποικία της Γέλας. Εδώ γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός
φιλόσοφος. Συνεχίζουμε προς την Κατάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
Πρωινό και αναχωρούμε αρχικά για μια περιήγηση στην μαγευτική πόλη. Αφού θαυμάσουμε τα τοπία
και τα μνημεία της θα συνεχίσουμε προς την νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα επισκεφτούμε την
σημαντικότερη ελληνική αποικία στη Σικελία – την πατρίδα του Αρχιμήδη τις περίφημες Συρακούσες.
Ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη ήταν στολισμένη από θαυμάσια ανάκτορα και
περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. Τα
νομίσματα της που σώθηκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. Θα δούμε την Ορτυγία, το αυτί του Διονυσίου
και το κάστρο του Μανιάκη. Επιστρέφουμε το απόγευμα στην Κατάνια για ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο.
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πτήση για
Παλέρμο &
επιστροφή
από Κατάνια
χωρίς περιττά
χιλιόμετρα

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα συνεχίσουμε ανατολικά στην περιοχή που βρίσκεται ένα από τα ενεργά
ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μετρά, στους πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική
και αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι
το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π.χ αιώνα από τον Ιερών Β . Πάνω από 14 αιώνες
μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψυχή της Ελλάδας. Τελειώνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι
έχοντας μαζί τα όμορφα τοπία και μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Συρακούσες

Ακολουθήστε μας στο μεγαλύτερο νησί της
Μεσογείου, εκεί όπου οι αμμουδιές είναι
παραδεισένιες, η Ιστορία μετριέται σε χιλιετίες και
η κουζίνα παντρεύει τη Μεσόγειο με τις αραβικές
επιρροές. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για
τις πασίγνωστες αρχαίες ελληνικές αποικίες,
με πτήση για Παλέρμο και μετά τον γύρο της
Σικελίας επιστρέφουμε χωρίς περιττά χιλιόμετρα
από την Κατάνια.

Σικελία
Μ.Ελλάδα
5 ημέρες
7/3
&21/3

Αποκλειστικές
απευθείας
πτήσεις

ΣΙΚΕΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

7/3
&
21/3

Απευθείας πτήσεις

Σελ. 11

Τιμή σε
δίκλινο

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Τιμή
Παιδιού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Tιμή
Μονοκλ.

Σύνολο
Φόρων

Πτήσεις

ΑSTRA AIRLINES
IBIS STYLE 4* / Παλέρμο
4 POINTS SHERATON 4* / Κατάνια

425

225

595

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΛΕΡΜΟ
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

145

*

Περιλαβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο &
μια αποσκευή έως 15kg ανά άτομο

Στα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Mεταφορά με λεωφορείο προς/από το αεροδρόμιο «Μακεδονιά» από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα,
Σέρρες, με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή για τις αναχωρήσεις με
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.
Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται
οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς
και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

