
34

1η Ημέρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΛΕΡΜΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Σικελίας μέσω Αθηνών, το Παλέρμο, τον Πάνορμο των αρχαίων 
Ελλήνων. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για το περίφημο 
Μονρεάλε, ο Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από τα 
εντυπωσιακότερα μνημεία της Νορμανδικής Σικελίας. Επιστροφή 
στο Παλέρμο και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό με τους τάφους 
των Νορμανδών βασιλέων και το σκήνωμα της πολιούχου Αγίας 
Ροζαλίας, θα δούμε την γραφική Πιάτσα Πραιτόρια με το 
Δημαρχείο και το σιντριβάνι με τα αγάλματα, το λυρικό θέατρο 
Μάσσιμο, την μεγάλη πλατεία με το θέατρο Πολυτεάμα, το 
επιβλητικό Παλάτσο Ντέι Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση 
παρεκκλήσι, την Μαρτοράνα και την παραλιακή λεωφόρο που 
σφύζει από ζωή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΛΕΡΜΟ, ΤΣΕΦΑΛΟΥ, ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Τσεφαλού, όπου 
θα δούμε την πιάτσα Ντουόμο και τον Καθεδρικό ναό του Ρογήρου 
του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Επιστροφή στο 
Παλέρμο και χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΛΕΡΜΟ, ΕΡΙΤΣΕ, ΣΕΓΕΣΤΗ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ, ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Πυργούπολη Έριτσε, η 
οποία είναι κτισμένη σε έναν επιβλητικό βράχο ύψους 750 μέτρων, 
αγναντεύει τις αλυκές του Τράπανι και τα νησιά της Εγάδης. 
Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθούμε στα στενά, γεμάτα 
λουλούδια σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
περίφημο ναό της Σεγέστης και θα συνεχίσουμε για τον Σελινούντα, 
μια ονομαστή πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Επίσκεψη στο 
αρχαιολογικό πάρκο με την Ακρόπολη και αναχώρηση για την 
ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" του Ακράγαντα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΠΙΑΤΣΑ ΑΡΜΕΡΙΝΑ, ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα γνωρίσουμε το 
εντυπωσιακότερο διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών 
της Σικελίας. Θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της αρχαίας πόλης 
και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της Ομόνοιας, του 
Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την Πιάτσα Αρμερίνα, όπου θα επισκεφθούμε 
την περίφημη ρωμαϊκή Βίλλα ντελ Καζάλε (Villa Romana del Casale, 
3ου-4ου μ.X. αιώνα), τα υπέροχα ψηφιδωτά της οποίας, αποτελούν 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για 
την αρχαιοελληνική πόλη των Συρακουσών. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ/ΟΡΤΥΓΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Πρωινή ξενάγηση στις Συρακούσες κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
επισκεφθούμε τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού της 
πάρκου, όπως το αρχαίο ελληνικό θέατρο, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
και το περίφημο "Αφτί του Διονύσου". Συνεχίζουμε προς το ιστορικό 
κέντρο των Συρακουσών, το νησάκι της θρυλικής Ορτυγίας, όπου θα 
δούμε τον ναό του Απόλλωνα, την πλατεία του Αρχιμήδη, την πηγή 
της Αρετούσας και την πλατεία DUOMO με τον μοναδικό 
Καθεδρικό ναό ενσωματωμένο στον αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς! 
Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και θα απολαύσουμε 
μια υπέροχη Κρουαζιέρα διάρκειας περίπου μίας ώρας. Θα 
περάσουμε δίπλα από γραφικά καρνάγια, βραχονησίδες, θαλάσσια 
σπήλαια, κανάλια, την πλευρά της εστέτ Ριβιέρας των Συρακουσών 
κλπ. Η θέα προς τις υπέροχες δαντελωτές ακτές και τις πολυτελείς 
βίλες είναι εκπληκτική, οι δε τιμονιέρηδες, γεμάτοι σιτσιλιάνικο 
μπρίο και χιούμορ, είναι τέλειοι στην ποιοτική ξενάγηση.

6Η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ , ΑΙΤΝΑ, ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό 
ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα. Η ονομασία Αίτνα προέρχεται 
πιθανόν από την ελληνική λέξη αίθω, που σημαίνει "καίγομαι". Θα 
μεταβούμε οδικώς μέχρι τους πρόποδες του βουνού και θα 
ανεβούμε με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στην κορυφή, όπου με 
ειδικό όχημα (έξοδα ατομικά) θα δούμε από κοντά μικρούς ή 
μεγάλους κρατήρες, ενεργούς και μη. Συνεχίζουμε για την Κατάνια, 
την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Σικελίας, το "αντίπαλο δέος" του 
Παλέρμο, ένας γαστρονομικός παράδεισος, αλλά και η πόλη που 
θεωρείται ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή ζωή σε ολόκληρο το νησί. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ , ΑΙΤΝΑ, ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρωινή ξενάγηση στην "Citta Nera" δηλαδή την "Μαύρη Πόλη" όπως 
επονομάζεται η Κατάνια, καθώς η λάβα του ηφαιστείου αποτέλεσε 
υλικό δόμησης των κτιρίων της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
περπατήσουμε στην παλιά πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες, 
τα ασπρόμαυρα μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του 
ελέφαντα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, οδός 
Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την όπερα Μάσιμο Μπελίνι κ.ά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω 
εξερεύνηση της πόλης. Διανυκτέρευση.

8Η ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑΝΙΑ, ΤΑΟΡΜΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα, όπου φθάνοντας 
θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της με τα νεοκλασικά 
αρχοντικά και θα καταλήξουμε στο επιβλητικό αρχαιοελληνικό της 
θέατρο με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στη 
Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.

Σικελια
Το πολιτιστικό νησί της Μεσογείου
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 ΗΜΕΡΕΣ

Παλέρμο
Συρακούσες
Ακράγαντας
Ταορμίνα
Ηφαίστειο Αίτνα
Κατάνια
Μονρεάλε

Μη χάσετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε το τέλειο
Instagram Story στο πιο γνωστό ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα!
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