Γύρος Σικελίας & Κρουαζιέρα στα νησιά Αιόλου
8 µέρες αεροπορικώς Κατάνια - Παλέρµο - Μονρεάλε - Ακράγαντας Αίτνα - Ταορµίνα - Συρακούσες - Νησιά Αιόλου - Νότο - Μοντέλο.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* µε πρωινό και τέσσερα γεύµατα /
δείπνα συνολικά.

Πρόγραµµα (8 µέρες)
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Αθήνα - Παλέρµο - Ακράγαντας
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο και πτήση για Παλέρµο µε την
VOLOTEA . Αµέσως κατευθυνόµαστε στην πόλη του Ακράγαντα, όπου
εκεί είναι και η φηµισµένη κοιλάδα των Ναών. Εδώ θα επισκεφθούµε
τον ναό του ∆ιός, τον ναό του Ηρακλέους, τον ναό της Ήρας Λακινίας
και βέβαια τον µοναδικό ναό των ∆ιόσκουρων. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
Ακράγαντας - Κατάνια
Πρωινό και αναχώρηση για τη πόλη της Κατάνιας. Εδώ θα
περιηγηθούµε στο εντυπωσιακό υπαίθριο θέατρο, το κάστρο Ουρσίνο, το
θέατρο Μάσιµο Μπελίνι και την κεντρική πλατεία της πόλης Πιάτσα
ντελ Ντουόµο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Κατάνια - Συρακούσες - Νότο
Πρωινό και αναχωρούµε για τις Συρακούσεςι η σηµαντικότερη πόλη της
Μεγάλης Ελλάδας . Εδώ θα επισκεφθούµε και θα περιηγηθούµε στους
αρχαιολογικούς ναούς της Αθηνάς, του ∆ία και του Απόλλωνα τον
αρχαιολογικό χώρο των Συρακουσών, το ρωµαϊκό αµφιθέατρο των
Συρακουσών, το Νυµφαίο αλλά και τα λατοµεία µέσα στο αρχαιολογικό
πάρκο.Στην ακτή των Συρακουσών βρίσκεται η νησίδα η Ορτυγία, εκεί
θα συναντήσετε το ναό του Απόλλωνα που είναι ο παλαιότερος των
Συρακουσών. Στην πλατεία του Αρχιµήδη βρίσκεται η κρήνη της
Αρτέµιδας θα δείτε το Παλάτσο Μπενεβεντάνο ντελ Μπόσκο και το
Παλάτσο ντελ Σενάτο που στεγάζει σήµερα το ∆ηµαρχείο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο µας.
Κατάνια - Αίτνα - Ταορµίνα
Πρωινό και αναχώρηση για το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας που
αποτελεί ένα µοναδικό φυσικό. Πανοραµική θέα του ηφαιστείου θα
έχετε και από την πόλη Ταορµίνα, την πόλη µε τη µοναδική θέα που
προσφέρει και επισκεπτόµαστε το Αρχαίο Θέατρο. Σύντοµη περιήγηση,
γεύµα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Κατάνια - Νησιά Αιόλου - Παλέρµο
Πρωινό και αναχώρηση για κρουαζιέρα στα ηφαιστειογενή Νησιά του
Αιόλου. Πρώτη επίσκεψη το νησί Λίπαρι συνεχίζουµε για το νησί
Βουλκάνο, όπου σύµφωνα µε τη µυθολογία, είχε το εργαστήρι του ο
Ήφαιστος.. Επιστροφή στο Μιλάτζο και αναχώρηση για το Παλέρµο
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Παλέρµο
Πρωινό και περιπατητική περιήγηση στο Παλέρµο. Θα ξεκινήσουµε µε
τον εντυπωσιακό εξωτερικά Καθεδρικό ναό, µε τους τάφους των
Βασιλέων, θα δούµε το θέατρο Politeama Γκαριµπάλντι, το Παλάτι των
Νορµανδών το θέατρο Μάσιµο και η εκκλησία του Παλέρµο
Μαρτοράνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Παλέρµο - Μονρεάλε - Μοντέλο
Πρωινό και αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, στον οποίο
δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός του Μονρεάλε µε τα θαυµάσια
ψηφιδωτά.Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το Μοντέλο, ένα µικρό
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παραθαλάσσιο ψαροχώρι . Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.
Παλέρµο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόµιο για την πτήση της
επιστροφής µας στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* SICILY HOTELS
21/07/2017 28/07/2017 04/08/2017 11/08/2017 18/08/2017 25/08/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
εώς
εώς
28/07/2017 04/08/2017 11/08/2017 18/08/2017 25/08/2017 01/09/2017
€ 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 595.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 870.00

€ 595.00

€ 595.00

€ 595.00

€ 595.00

€ 595.00

€ 870.00

€ 870.00

€ 870.00

€ 870.00

€ 870.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΘΗΝΑ µε
VOLOTEA AIRLINES
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές, µε κλιµατιζόµενο τουριστικό
λεωφορείο, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα.
Πρωινό και τέσσερα γεύµατα / δείπνα συνολικά .
1 διαν/ση σε ξενοδοχείο 4* στον Ακράγαντα
3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο NH CENTRO 4* στη Κατάνια ή
παρόµοιο
3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο CRISTAL 4* στο Παλέρµο
Ελληνόφωνος Συνοδός – Αρχηγός του γραφείου µας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδροµής.
∆ΩΡΟ η κρουαζιέρα στα νησιά του Αιόλου
Ταξιδιωτική ασφάλεια (Αστικής Ευθύνης) & Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 195 € περίπου,Είσοδοι
µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά όπου απαιτείται, Ποτά αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευµάτων και των βραδινών
εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία, Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο
πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο, ∆ηµοτικός
φόρος πόλεων ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία την
ηµέρα ανά άτοµο.

