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1η µέρα: Αθήνα - Κατάνια - Ταορµίνα – Παλέρµο
Αναχώρηση από την Αθήνα και άφιξη στο αεροδρόµιο της Κατάνια. Αµέσως µετά, κατευθυνόµαστε προς την
Ταορµίνα, το αρχαίον «Ταυροµένιον», την πόλη που αποκαλέιται και µπαλκόνι της Σικελίας, µε τη µοναδική θέα που
προσφέρει και τα γραφικά της σοκάκια, τα µαγαζιά και τις πλατείες της. Στην συνέχεια, επισκεπτόµαστε το Αρχαίο
Θέατρο, και αµέσως µετά, έχουµε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση µας για µια περιήγηση στην πόλη. Στη συνέχεια,
µέσω του παραλιακού δρόµου, κατευθυνόµαστε προς το Παλέρµο, όπου κάνουµε τακτοποίηση στο ξενοδοχείο &
διανυκτέρευση.

2η µέρα: Μονρέαλε (ξενάγηση) - Παλέρµο
Πρωινό και περιήγηση στη πρωτεύουσα και πιο σηµαντική πόλη της Σικελίας, το Παλέρµο. Θα ξεκινήσουµε µε το
Μονρεάλε, για να θαυµάσουµε το Καθεδρικό Ναό, το εντυπωσιακό έργο των Νορµανδών κατακτητών του 12ου
αιώνα µε τα αριστουργηµατικά επίχρυσα µωσαϊκά. Μετά, ακολουθεί η γνωριµία µας µε το Παλέρµο, ξεκινώντας µε
το εντυπωσιακό εξωτερικά Καθεδρικό ναό µε τους τάφους των Βασιλέων, ο οποίος ξεπροβάλλει µοναδικά ανάµεσα
στα στενά δροµάκια, ένα αριστουργηµατικά περίτεχνο κτίριο µε πολλά σκαλίσµατα και στριφογυριστούς πύργους.
Στη κεντρική πλατεία, ξεχωρίζει το νεοκλασικό θέατρο «Politeama Garibaldi» µε την εντυπωσιακή του είσοδο, ενώ η
πλατεία της Πραιτόρια µε το πλήθος «γυµνών» αγάλµατων γύρω από το αποκαλούµενο «σιντριβάνι της ντροπής».
Κάποια από τα πιο φηµισµένα αξιοθέατα του Παλέρµο, αποτελούν το «Palazzo dei Normandi» το οποίο είναι
διακοσµηµένο µε θαυµάσια βυζαντινά µωσαϊκά; ένα από τα µεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης, το θέατρο
«Μάσσιµο», καθώς και η φηµισµένη εκκλησία του Παλέρµο «Martorana», ένα γοητευτικό «µείγµα» διαφορετικών
αρχιτεκτονικών ρυθµών. Τέλος, µερικά χιλιόµετρα νοτιότερα, θα συναντήσουµε το Μονρεάλε, για να θαυµάσουµε
το Καθεδρικό Ναό, έργο των Νορµανδών κατακτητών του 12ου αιώνα µε τα αριστουργηµατικά επίχρυσα µωσαϊκά
αλλά και τον «Βοτανικό Κήπο» και το µαγευτικό Όρος Πελεγκρίνο, για να αναφέρουµε λίγα από τα πο σηµαντικά
αξιοθέατα του Παλέρµο, που θα σας αλλάξουν την γνώµη για τον «φτωχό Νότο». Επιστροφή στο ξενοδοχείο &
διανυκτέρευση.
3η µέρα: Παλέρµο - Ακράγαντας (ξενάγηση) – Κατάνια
Πρωινό και αµέσως µετά κατευθυνόµαστε στην πόλη του Ακράγαντα, όπου υπάρχει η φηµισµένη κοιλάδα των
Ναών. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.Χ. από αποίκους της Γέλας, που την ονόµασαν Ακράγαντα, από τον
οµώνυµο ποταµό. Ο Ακράγαντας αναπτύχθηκε ταχύτατα κι έγινε µια από τις πλουσιότερες και πιο επιφανείς
ελληνικές αποικίες της "Μεγάλης Ελλάδας". Εδώ, θα επισκεφθούµε τον ναό του ∆ιός, τον ναό του Ηρακλέους, τον
ναό της Ήρας Λακινίας και βέβαια τον µοναδικό ναό των ∆ιόσκουρων, ακριβές αντίγραφο του Παρθενώνος, που
σώζεται σχεδόν ακέραιος. Αφού ολοκληρώσουµε αυτή την υπέροχη περιήγηση, επιβίβαση στο πούλµαν και
αναχώρηση για την όµορφη Κατάνια. Τακτοποίηση στα δωµάτια του ξενοδοχείου & διανυκτέρευση.
4η µέρα: Κατάνια - Συρακούσες (ξενάγηση)
Πρωινό και στη συνέχεια περιήγηση στην πόλη των Συρακουσών και στα µοναδικά µνηµεία της καθώς θεωρείται η
σηµαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας και µια από τις σπουδαιότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις. Εδώ, θα
επισκεφθούµε και θα περιηγηθούµε στους αρχαιολογικούς ναούς της Αθηνάς, του ∆ία & του Απόλλωνα. Εν
συνεχεία, θα επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο των Συρακουσών, όπου µεταξύ άλλων, θα δούµε τον
µεγαλειώδη βωµό του Ιέρωνος Β’ µήκους 200 µέτρων και πλάτους 23 µέτρων, το ρωµαϊκό αµφιθέατρο των
Συρακουσών, το Νυµφαίο αλλά και τα λατοµεία µέσα στο αρχαιολογικό πάρκο, όπου καταδικάστηκαν σε
καταναγκαστικά έργα πάνω από 10.000 Αθηναίοι, µετά την ήττα τους στην εκστρατεία της Σικελίας. Ελεύθερος
χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο, διαν/ση στη Κατάνια.
5η µέρα: Κατάνια – Αθήνα
Πρωινό και γνωριµία µε τη πόλη της Κατάνια, που αποτελεί Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, χάρη
στην αποκατεστηµένη, σε µεγάλο βαθµό, µπαρόκ αρχιτεκτονική του. Εδώ, θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε
το εντυπωσιακό υπαίθριο θέατρο, που αν και λέγεται ελληνικό, είναι στην πραγµατικότητα ρωµαϊκό. Θα δούµε
ακόµη το κάστρο του «Ουρσίνο», που ήταν ο χώρος κατοικίας του Φρειδερίκου αλλά και όλων των διαδόχων του. Το
θέατρο «Μάσιµο Μπελίνι», είναι η φηµισµένη όπερα της Κατάνια, αφιερωµένη στο συνθέτη Bellini, ο οποίος
συνέθεσε την περίφηµη Norma και την ανέβασε για πρώτη φορά σε αυτό το θέατρο. Μετά θα βρεθούµε στη
κεντρική πλατεία της πόλης «Πιάτσα ντελ Ντουόµο», που στην ανατολική της πλευρά βρίσκεται ο καθεδρικός ναός
της πόλης, ενώ στη δεξιά της πλευρά, βρίσκεται το ∆ηµαρχείο. Στο σιντριβάνι που υπάρχει στην πλατεία, πολύς
κόσµος πετάει νοµίσµατα και κάνει ευχές, όπως στη ξακουστή «Φοντάνα ντι Τρέβι» της Ρώµης. Αποχαιρετισµός στη
πόλη της Κατάνια, πριν τη µεταφορά µας στο αεροδρόµιο για τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής µε απευθείας ναυλωµένη πτήση της Aegean Airlines
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόµια εξωτερικού.
 Μετακινήσεις µε πολυτελή πούλµαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
 ∆ύο (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο MERCURE PALERMO CENTRO 4* www.accorhotels.com
στο Παλέρµο
 ∆υο (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο FOUR POINTS BY SHERATON 4* www.fourpointscatania.com
 Πρωινό καθηµερινά ξενοδοχείο σας.
 Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται.
 Έµπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου µας.
 Ασφάλεια αστικής και επαγγελµατικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

&
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:






Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος καυσίµου, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία, ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια και γενικά όπου απαιτείται.
∆ηµοτικοί φόροι πόλεων ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία την ηµέρα ανά άτοµο
Checkpoint (πληρώνονται στην Ελλάδα)
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
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