Duszpasterstwo Służby Zdrowia
Archidiecezji Lubelskiej
ul. Staszica 16 a 20-081 Lublin tel.: (+48) 663983783 www.dsz.oil.lublin.pl

WYPOCZYNEK – WYCIECZKA – PIELGRZYMKA

SYCYLIA
Syrakuzy, Etna, Palermo, Monreale, Cefalu, Katania
25.09. – 02.10. 2018 r.
Program:
25.09. – wtorek: Wyjazd autokarem z Placu Zamkowego w Lublinie o godzinie 10.00.
Przejazd do Katowic. Odprawy paszportowo-biletowe. O godzinie 17.25 wylot do Katanii.
Przylot o godzinie 19.55. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Syrakuz, obiadokolacja
(zimna płyta), nocleg.
26.09. – środa: śniadanie. Przejazd do Syrakuz – jednego z najpotężniejszych miast greckich
w czasach starożytnych. Zwiedzanie Parku Archeologicznego z największym na Sycylii
teatrem, zwiedzanie kamieniołomów wraz ze słynną grotą „Ucho Dionizjusza”. Przejazd na
starówkę położoną na wysepce Ortigia, gdzie znajduje się barokowa katedra zbudowana w
dawnych murach świątyni greckiej. Przejazd do Noto – stolicy baroku sycylijskiego. Spacer po
niezwykłym miasteczku uznanym przez UNESCO za zabytek klasy światowej. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
27.09. – czwartek: śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na Etnę – największy i najwyższy
czynny wulkan w Europie. Wjazd na wysokość ok. 2000 m n.p.m., spacer po jednym z
wygasłych kraterów oraz opcjonalnie możliwość wjazdu specjalnym busem terenowym na
wysokość ok. 3000 m n.p.m., w pobliże głównego krateru (płatne dodatkowo). Przejazd do
malowniczego kanionu rzeki Alcantara. Możliwość spaceru w głąb niezwykłego wąwozu
wyrzeźbionego w czarnych bazaltowych skałach przez wartki nurt rzeki. Przejazd do
zawieszonej na skałach Taorminy – najsłynniejszego kurortu na wyspie. Spacer po
fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze Antycznym - najpiękniejszym starożytnym,
greckim teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się wspaniała panorama na Etnę i wybrzeże
Morza Jońskiego. Przejazd do hotelu w Brolo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
28.09. – piątek: śniadanie, całodzienny wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
29.09. – sobota: śniadanie i całodzienna wycieczka: zwiedzanie PALERMO, stolicy Sycylii,
przepięknie położonej u stóp wzgórza Monte Pellegrino, egzotycznej mieszanki kultury
europejskiej i orientalnej. Zwiedzanie: katedra, najsłynniejsze fontanny Palermo, Piazza
Bellini, katakumby w klasztorze kapucynów mieszczące mumie mnichów i osób świeckich,
kaplica Palatyńska. Przejazd do MONREALE. Zwiedzanie katedry ze wspaniałymi mozaikami
– najwybitniejszym dziełem sztuki sycylijsko-normańskiej. Przejazd do CEFALU, największego
kurortu wypoczynkowego północnego wybrzeża, leżącego u stóp potężnej skały La Rocca.
Spacer po centrum miasteczka z jego najsłynniejszym zabytkiem – monumentalną katedrą z

XII w., zbudowaną przez normańskiego króla Rogera II. Powrót do hotelu w Brodolo.
Obiadokolacja, nocleg.
30.09. – niedziela: śniadanie, całodzienny wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
01.10. – poniedziałek: śniadanie, całodzienny wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
Dla chętnych: WYCIECZKA FAKULTATYWNA: Całodzienny rejs na Wyspy Liparyjskie:
Vulcano, Lipari malownicze wysepki pochodzenia wulkanicznego. Możliwość kąpieli w błotach
siarkowych, plażowania lub wspinaczki na krater. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
02.10. – wtorek: śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd od Katanii, największego i
najbardziej dynamicznie rozwijającego się miasta na wschodnim wybrzeżu. Spacer po zabytkowej
części miasta oraz zwiedzanie Katedry św. Agaty. O godzinie 18.00 przejazd na lotnisko w
Katanii. 20.35 wylot do Katowic. 23.10 przylot do Katowic. Transfer uczestników do Lublina ok.
6 rano.

CENA: 2950 ZŁ + 150 EUR
CENA ZAWIERA:
 Przelot na trasie Katowice - Katania – Katowice
 Transfery autokarowe w kraju i za granicą niezbędne do realizacji programu
 Zakwaterowanie: 5 x nocleg w Brolo, 2 x nocleg w okolicach Taorminy
 Wyżywienie: 7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 Opieka pilota – przewodnika
 Usługi przewodnickie
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Opłata na TFG
 Podatek VAT
Cena nie zawiera: Całodziennej wycieczki fakultatywnej na Wyspy Liparyjskie.
Cena: 60 eur.

Zapisy: Zaliczka 1000 zł + 100 euro
(do wyczerpania limitu 40 miejsc)
Zapisy i informacje u duszpasterza służby zdrowia Ks. Wojciecha Iwanickiego –
Tel.: 663 983 783
Po wcześniejszym uzgodnieniu – możliwość wykonania wpłaty przelewem bankowym.
Współorganizator wyjazdu:
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH KAMA TOURS
ul. Ogrodowa 8/1, 20-075 Lublin
tel: 605846556
tel/fax: 81 532 53 88
e-mail: info@kamatours.pl
kamatours@gmail.com

