
 
             BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 

 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera 5 dni/4 noce:  

- przelot samolotem w dwie strony (Warszawa-Trapani-Warszawa), 

- bagaż podręczny 10 kg,  

- 4 x nocleg w 3* Hotelu, 

- wyżywienie: 4 x śniadania i 3 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- zwiedzanie wyspy autokarem, 

- opłatę klimatyczną około 3euro/os/doba, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 
- dojazdu na lotnisko do Warszawy, 

- bagażu rejestrowanego 15 lub 20 kg, 

- biletów wstępu i lokalnych przewodników  

(około 80-100EUR) 

- wydatków własnych. 

 

 

Sycylia  

 
 

             

 

       CENA: 2859 zł/os. 
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Wycieczka 5-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 
 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników (miejsce do ustalenia). Wylot  z Warszawy o 2045  

do Trapani. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

2. dzień  

Po śniadaniu Śniadanie. Zwiedzanie PALERMO, stolicy Sycylii, 

przepięknie położonej u stóp wzgórza Monte Pellegrino, egzotycznej 

mieszanki kultury europejskiej i orientalnej. Zwiedzanie: katedra, 

najsłynniejsze fontanny Palermo, Piazza Bellini z interesującymi zabytkami 

normańsko-saraceńskimi. Słynne 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. Powrót do 

hotelu, czas wolny. Kolacja, nocleg.  

 

3.dzień  

 Śniadanie. Wyjazd do CEFALU, zwanego Perłą Morza Tyrreńskiego oraz 

leżącego u stóp potężnej skały La Rocca. Spacer do centrum miasteczka z 

jego najsłynniejszym zabytkiem - monumentalną katedrą z XII w., 

zbudowaną przez normandzkiego króla Rogera. Przejazd do MESYNY, 

położonej w malowniczej Cieśnienie Messyńskiej. Spacer po urokliwym 

centrum: Plac Katedralny z XII w. katedrą i dzwonnicą zwieńczoną jednym 

z największych zegarów astronomicznych na świecie, Fontanna Oriona 

przy Placu Katedralnym, Piazza del Catalani i pobliski Kościół Santissima 

Annunziata dei Catalani. Czas wolny na kawę. Następnie w programie 

Fontanna Neptuna przy placu Unita d'Italia, skąd można podziwiać 

panoramę na port z Fortem Di San Salvatore i jego 60 m kolumną 

zwieńczoną postacią Madonny della Lettera - patronki i obrończyni 

miasta. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg.  

 

 

 



4.dzień 

Śniadanie. Całodzienna wycieczka na Etnę i do Taorminy. Dominująca nad wschodnim wybrzeżem Sycylii 

ETNA jest najwyższym czynnym wulkanem Europy (3340 m n.p.m.). Przejazd autokarem do parkingu na 

wysokość kraterów Silvestri (ok. 1800 m n.p.m.). Fakultatywnie: wjazd jeepem na wysokość 2900 m n.p.m. (za 

dodatkową opłatą). Przejazd do TAORMINY. Zwiedzanie Teatro Greco, malowniczo położonych ruin 

antycznego teatru. Spacer po Corso Umberto do Piazza IX Aprile z tarasem widokowym na Etnę i zatokę. 

Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

  

5. dzień  

Śniadanie, czas wolny do własnej dyspozycji na ostatni spacer po 

Sycylii, zakup pamiątek. Wykwaterowanie z hotelu i transfer na 

lotnisko. Wylot z Trapani do Polski o 1740. 

 

 

 

 

 

Uwagi:  

 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś 

sugestie zmian, prosimy o kontakt, 

4) Ostateczna cena wycieczki zależy głównie od ceny biletów lotniczych, ilości 

uczestników, a także standardu hotelu. 

 

 

 


