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wycieczka objazdowa - samolot 

 

 

 
 
 
 

Termin: 16 – 23 czerwca 2023 r. (8 dni) 
Koszt: 3 900 zł 
           Zapisy z zaliczką 1100 zł w biurze PTTK Rybnik. Pozostała kwota płatna do dnia 15.05.2023r.  

 

CENA  OBEJMUJE: 
 

 Bilet lotniczy Katowice Pyrzowice – Katania – Katowice (WIZZ PRIORITY – 2 sztuki bagażu 
podręcznego  w tym 10 kg – w cenie + pierwszeństwo wejścia na pokład)                                                                                                             
Wymiary bagażu: walizka  maksymalne wymiary: 55 × 40 × 23 cm, maks. 10 kg, która musi 
zmieścić się w schowku nad siedzeniami + bagaż podręczny typu torebka/plecak 
maksymalne wymiary: 40 x 30 x 20, w kabinie, który musi być umieszczony pod fotelem 

 zakwaterowanie  7 noclegów (3 noclegi okolice Taorminy/Katanii + 4 noclegi w okolicy 
Palermo) -hotele 3 * -  pokoje 2os z łazienkami (dopłata do pokoju 1 osobowego – 800zł) 

 wyżywienie : 2 posiłki dziennie + woda do obiadokolacji 
 wycieczki uwzględnione w programie: Etna Katania + Taormin + Montreale + Palermo + Cefalu  

Erice + Marsala / bez kosztów związanych z jego realizacją w tym transportu /przewodników/ 
biletów wstępu 

 opiekę pilota  
 ubezpieczenie KL 25 000 EUR z rozszerzeniem o Covid 19 i choroby przewlekłe NNW 20000 PLN 
 składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

 

CENA  NIE OBEJMUJE:  
 obowiązkowych kosztów związanych z realizacją programu – lokalnego transportu, 

obowiązkowych, przewodników, biletów wstępu, degustacji,  zestawu TGS, taksy klimatycznej. 
Razem około 270 euro/os. 

 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 5 % wartości wycieczki płatne przy zapisie, lub 7 % w 
przypadku rozszerzenia o choroby przewlekłe 

 serwisu plażowego (opłata lokalna) 
 dodatkowych napoi do obiadokolacji 
 Bagaż rejestrowany 20 kg dla chętnych za dopłatą 400 zł – deklaracja przy zapisie. 

 

UWAGI: 
Dokument tożsamości - dowód osobisty  
Dni wylotu i przylotu nie należy traktować jako dni wypoczynkowych 

Opracował: Tomasz Wieczorek 

 



  

 

  
  

PROGRAM WYCIECZKI: 
 

1 dzień  spotkanie  z pilotem wycieczki na lotnisku w Pyrzowicach,   
wylot z Pyrzowic do Katanii na Sycylii, transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 

2 dzień śniadanie, przejazd do Katanii miasta św. Agaty, 
zbudowanego z kamienia wulkanicznego. Zwiedzanie: Plac 
Katedralny, Katedra św. Agaty z relikwiami patronki, ratusz miejski, 
Fontanna Słonia, ruiny teatru rzymskiego z II wieku p.n.e. i greckiego 
amfiteatru, spacer po Via Etnea – najdłuższa ulica nie tylko w Katanii, 
lecz także na Sycylii, wybrukowana bazaltem z Etny, pełniąca funkcje 
salonu miasta, czas wolny na kawę i spróbowanie lokalnych słodkości 
m.in. minne di Sant’Agata – ciasteczek świętej Agaty czy słodkiej 
cannoli siciliani.   przejazd do TAORMINY – jednego z najbardziej 
urokliwych starych miast Sycylii, luksusowego kurortu, położonego na 
zboczu góry Monte Tauro nad Morzem Jońskim, spacer po mieście, 
zobaczymy m. in Corso Umberto - główną ulicę miasta, starówkę, 
Pałac Corvaja, Piazza del Duomo, dobrze zachowany Teatr Grecki z III 
w. p.n.e. z przepięknym widokiem na Zatokę, ruiny zamku górującego 
nad miastem i Plac Vittorio Emanuele. Czas wolny, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 

3 dzień Śniadanie, trekking na  wulkan ETNA – najwyższy  i najbardziej 
czynny  wulkan Europy. Wulkan Etna jest jednym z największych 
wulkanów na świecie i jest widoczny z odległości nawet 250 km. Dwa 
warianty wycieczki – dla osób o dobrej kondycji,  wejście z 
przewodnikiem na najwyższy szczyt 3350 m (krater Centrale).   
Drugi wariant: wjazd autokarem na wysokość 1900 m , spacer wokół 
jednego z kraterów oraz degustacja miodów, nalewek i słodkości, 
możliwy wjazd kolejką na Etnę – bilet płatny we własnym zakresie. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

4 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do CEFALU - jednego z 
najpiękniejszych włoskich miasteczek, położonego urokliwie nad 
morzem, z majestatyczną skałą fortecą i cudowną Katedrą z 1131 r, 
starym portem z kolorowymi łódkami rybaków. Czas wolny oraz 
możliwość plażowania. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.                                                                                     
 

5 dzień  Śniadanie. Wyjazd do MONREALE - zwiedzanie Katedry 
Normańskiej o przepięknych mozaikowych dekoracjach wnętrza oraz 
spacer malowniczymi uliczkami miasta. Wjazd na wzgórze Monte 
Pellegrino - gdzie znajduje się Sanktuarium św. Rozalii z 1625 r, 
wzniesione w miejscu, w którym znajdowała się pustelnia świętej - 
patronki miasta i z którego roztacza się przepiękna panorama Palermo. 
Następnie przejazd do PALERMO, zwiedzanie miasta - m.in. Katedra – 
pierwotnie gotycka, dziś łącząca różne style architektoniczne, 
zachwyci każdego turystę, z zewnątrz robi imponujące wrażenie, 
Fontanna Pretoria, Plac Quatro Canti, Teatro Massimo. Czas wolny. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

6 dzień: śniadanie – przejazd do ERICE-  przepięknego sycylijskiego 
średniowiecznego miasteczka położonego na szczycie Monte San 
Giuliano, 751 m. ponad zatoką Trapani, przejazd do  Marsala  - 
zwiedzanie miasta, degustacja słynnego wina + wizyta w  Salinach -  
plantacjach soli, które zdobią krajobraz zachodniej Sycylii niezmiennie 
od niemal 3000 lat. To najstarsze i ostatnie działające saliny na terenie 
wyspy. Zajmują obszar 2 tys. hektarów zbiorników wodnych 
przybierających różne barwy ze względu na zawartość magnezu, 
potasu, jodu i żelaza.  powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg 
 

7 dzień Śniadanie. Przejazd na plażowanie w okolicach Palermo - na 
słynną plażę Mondello. Chętni mogą zostać w Palermo na 
indywidualne smakowanie tego miasta. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 

8 dzień śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Katanii, 
wylot do Polski, zakończenie wycieczki . 
 

Organizator bezpośredni: Biuro Podróży „Altamira” s.c. 
 


