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Почивка в Сицилия
цени от

790.00 лв.
Дестинация
Сицилия
Продължителност
8 дни
Тип настаняване
HB

ЛЯТНА ПОЧИВКА В СИЦИЛИЯ
ВСЯКА СЕДМИЦА с полет на УИЗЕР от 01.07 до 01.10.2020

ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН: СОФИЯ- СИЦИЛИЯ

Полет от България до Сицилия. Трансфер до хотела. Продължителността на
трансфера - около 2 часа. Настаняване. Свободно време за релакс и разходка.
Нощувка.
ВОРИ ДЕН: СИЦИЛИЯ
Информационна среща с представител в хотела. Ще имаме свободно време за плаж
или по желание полудневна екскурзия: Пешеходна разходка из Чефалу, малко китно
рибарско селище, което е запазило своята автентичност. Дългата централна улица се
пресича от десетки по-малки тесни странични улички, чиито срещуположни,
боядисани в светли тонове къщи, са толкова близко, че спокойно могат да си подават
през прозорците разни неща.
Градът е построен под огромна канара, наподобяваща крепост, в подножието, на
която се е сгушил един от най- елегантните главни площади в Сицилия – Дуомо и
величествената норманска катедрала от 12 в., построена по волята на Роджер ІІ,
първият нормански крал. Недалеч от катедралата се намира музеят Мандралиска със
сбирка от монети, гръцки и римски артефакти и една изключителна картина
–„Портрет на непознат моряк” от най-изтъкнатия ренесансов живописец на Сицилия –
Антонело да Месина.
Интересна е перачницата “лаватойо”, от времето на норманите, които са използвали
течащата река като основа за изграждането на няколко малки басейна и каменни
прагове, където е удобно да се пере. Връщане в хотела. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН: СВОБОДЕН ДЕН/ ЕТНА И ТАОРМИНА
Ще имаме време за плаж и забавления или по желание целодневна екскурзия:
вулканът Етна и магнетичната Таормина ( не е включена в цената): Ще отпътуваме от
хотела рано сутрин, след закуска.
Етна е най-високият действащ вулкан в Европа. Ще се изкачим с автобус до 1910 м.
Ще имаме свободно време с възможност за разходка на страничните
кратери „Силвестри”, които са били активни 1986 г., да си купим сувенири от лава в
някое от многобройните магазинчета, да опитаме мед от Дзаферана или ракията
„Огъня на Етна”. По желание може да се стигне до „Кулата на Философа” в
подножието на четирите действащи с въжен лифт и джипове (само при
благоприятни метеорологични условия). /Заплаща се на място допълнително/.
Отпътуваме за Таормина. Пешеходна разходка по живописните улички на найпрочутият курорт на Сицилия. Автобусът ни оставя на паркинг в подножието на

града, откъдето се придвижваме до централната улица с безплатно бусче.
Свободно време с възможност да посетим гръцкият театър от 3 в. пр. Хр., откъдето
се разкрива спираща дъха гледка към залива на Джардини Наксос, да разгледаме
останките от римския одеон, Градския Парк, да се разходим по привлекателната
главна улица с панорамния площад „IX Април”, където се намира и известният
„Вундербар” – любимо място на Лиз Тейлър, площад „Дуомо”, любимо място на Оскар
Уайлд. Там е фонтанът „Четирите фонтана” с кентавърка, който е символ на града.
Също така има богат избор на прекрасни сладоледаджийници (Джелатерии), кафета
и магазини за мода и сувенири.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН: СИЦИЛИЯ
Свободно време за плаж и забавления или полудневна екскурзия, включена в цената:
Духът на Сицилия – светилището „Джибилмана", замъка „Вентимилия" и кокетният
Кастелбуоно, с дегустация на световно известните сладки FIASCONARO.
ПЕТИ ДЕН: ПАЛЕРМО- МОНРЕАЛЕ
Свободно време за плаж и забавления или по желание целодневна екскурзи:
Столицата Палермо (UNESCO) и Катедралата в Монреале (UNESCO). Отпътуваме от
хотела след закуска.
В архитектурата на Палермо се смесват всички стилове, отразяващи заплетената и
богата история на града. Това е единственото място в света, където са оставили
белег всички основни Сърцето на Палермо е белязано от бароковото кръстовище
„Куатро Канти”, „Пиаца Претория” с „Фонтана на срама”, църквата „Марторана,
църквата „Свети Каталдо“.
Пешеходната обиколка завършва пред „Театро Масимо" – най-голямата лирична
сцена на Италия.
Свободно време с възможност за шопинг, самостоятелно посещение на „Театро
Масимо", Катакомбите на Капуцините или на най-големия пазар в Сицилия – Ла
Вучирия – наподобяващ арабските пазари – ярък, жив спектакъл, пълен с викове.
Обиколката на града ще продължи към крайбрежието на града: промишленото
пристанище, яхтеното пристанище, монумента посветен на загиналите в борбата
срещу мафията, църквата „Санта Мария де ла Катена", Порта Феличе, площад „Гай
Юлий Цезар", където е централна гара „Палермо", след което се отправяме към
Монреале – кралският хълм, седалището на норманските крале.
Посещение на Катедралата на града с местен.

Връщане в хотела за вечеря.Нощувка.
ШЕСТИ ДЕН: СВОБОДЕН ДЕН/ ЕРИЧЕ И МАРСАЛА
Ще имаме свободно време за плаж и забавления или целодневна екскурзия по
желание: Ериче и Марсала.
Целодневна екскурзия, която ще ни даде възможност да се потопим в атмосферата
на най – известните градове на западна Сицилия. Тръгваме сутринта за
средновековното градче Ериче, разположено на мястото на античен елински град, на
750 м над пристанище Трапани. Привлича туристи с чудесната гледка над цялото
крайбрежие и усещането за потапяне в приказния свят на миналото. Крепости, кули,
бойници, църкви, манастири, дори обикновените домове и сгради са от дялан камък.
Калдъръмените улички водят от Катедралата от 14 в. до норманската Венерина
Крепост от 12 в., изградена на мястото на древно светилище от елинско и
финикийско време.
Следобед се отправяме към град Марсала, известен с прочутото едноименно вино и
акостирането на Гарибалди и неговите Хиляда на 11 май 1860 г. Ще стигнем до там
по “Улицата на солта”, където лозовите масиви отстъпват място на безкрая от корита
на солниците, охранявани от вятърни мелници, оглеждащи се в розово-зелените води
на морето. След което екскурзията ще продължи с дегустация на прочутото вино
Марсала, а също и на отлично бяло и червено вино. В историческия център основните
забележителности са Порта Гарибалди и паметника на едноименния герой,
Катедралата, Палацо Комунале, рибния пазар, църквите Сан Джовани и Пургаторио,
Порта Нуова, Националния музей Лилибео, Театъра, пристанището.
Връщане в хотела за вечеря.Нощувка.
СЕДМИ ДЕН: КАКАМО
Свободно време за плаж и забавления или полудневна екскурзия, включена в цената:
Спиращият дъха замък Какамо и дегустация на местни, световноизвестни колбаси.
ОСМИ ДЕН: СИЦИЛИЯ- СОФИЯ
Трансфер до летището и полет до България.
ДАТИ И ЦЕНИ НА ЧОВЕК ПРИ ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ: 790 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Самолетен билет София – Катания/ Палермо – София, с директен полет на Уизер;
- Регистриран 15 кг багаж и 7 кг ръчен багаж с размери 20 х 50 х 25 см;
- Летищни такси;
- 7 нощувки със закуски и вечери в хотел 3*;
- Трансфери;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
- Градска такса – ако има такава, се заплаща на рецепция;
- Входни билети за обекти, музеи, фериботи, обществен превоз;
- Разходи от личен характер;
- Допълнителни услуги и екскурзии по желание от България, цена на запитване:
Обяд с включени вино и вода ;
All Inclusive ;
Стая с гледка към морето;
Целодневна екскурзия до Етна и Таормина;
Целодневна екскурзия до Ериче и Марасала;
Целодневна екскурзия до Столицата Палермо и Катедралата в Монреале;
Полудневна екскурзия Духът на Сицилия;
Полудневна екскурзия до спиращият дъха замък Какамо и дегустация на местни,
световноизвестни колбаси;
Полудневна екскурзия до романтичното Чефалу.

