SONČNA SICILIJA, 28. 8. - 2. 9. 2017

1. DAN, 28.8.: IVANČNA GORICA – ITALIJA
nočna vožnja
Odhod iz Ivančne Gorice v popoldanskih urah. Vožnja v Italijo in naprej po italijanskih avtocestah
mimo Benetk, Bologne, Firenc (vmesni postanki). Nočna vožnja.
2. DAN, 29.8.: KALABRIJA –MESSINA
večerja, nočitev
Peljali se bomo mimo Rima, Neaplja, Salerna do Paestuma. Mesto vredno ogleda je znano po
izkopaninah. Grški koloni so ga ustanovili že v 6. stol pred Kr., mesto kasneje postane rimska kolonija
z imenom Paestum. Takrat so zgradili forum, amﬁteater, terme, ki si jih bomo ogledali. Sledi
nadaljevanje vožnje preko Kalabrije v Villo San Giovanni v popoldanskih urah. Tu se vkrcamo na
trajekt in preplujemo ožino do Messine. Pot nadaljujemo do hotela, kjer boste po nastanitvi imeli
nekaj prostega časa do večerje. Po večerji nas čaka SPOZNAVNI VEČER. Prenočevanje.
3. DAN, 30.8.: ETNA –TAORMINA- CATANIJSKA RIVIERA
zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku se odpeljemo na Etno, najvišji in največji delujoči evropski vulkan. Z avtobusom se bomo
povzpneli do razgledne ploščadi na višini 2000 m. Ob dogovorjeni uri se spustimo v dolino in se
zapeljemo do mesta Catania, sledi krožni avtobusni ogled mesta ter nadaljevanje vožnje do Siracuse,
enega najmogočnejših mest starogrške civilizacije na Siciliji. Ogledamo si arheološke ostanke grškega
teatra, Dionizijevega uhlja, nato imate nekaj prostega časa. Potem pot nadaljujemo odhod v mesto
Taormino, ki je v grški, rimski in srednjeveški dobi živelo v velikem blagostanju. Sledi sprehod po
mestu z ogledom nekaterih zanimivosti, med katerimi je najznamenitejši spomenik Teatro Grecco.
Večerni žur na plaži.
4. DAN, 31.8.: AGRIGENTO – PALERMO
zajtk, večerja, nočitev
Po zajtrku sledi vožnja do Agrigenta, ki je zaradi arheoloških spomenikov pomembno turistično
mesto. Ogled doline templjev, nato pa nadaljujemo pot proti Palermu, če bo čas dopuščal, se
zapeljemo še v vasico Corleone ali v mestece Monreale, priljubljen kraj turistov zaradi stolnice in
lepega razgleda. Stolnica je veledelo sicilske umetnosti v času normanske dobe. Sledi vožnja do
hotela, večerja in prenočevanje v okolici Palerma. Izbor mistra oz. miss Sicilije.

5. DAN, 1.9.: PALERMO – NOČNA PLOVNA zajtrk, večerja na ladji, nočitev
Po zajtrku nas čaka ogled mestnih znamenitosti kot so zunanjost Normanska palača, stolnica,
Belinijev trg, Pretoria in Quattro Canti, sledi prosti čas za samostojne oglede. Ob dogovorjeni uri se
zberemo in zapeljemo v pristanišče, kjer se vkrcamo na ladjo trajekt in odplujemo proti Napoliju.
Nastanitev v štiriposteljnih kabinah. Kviz o Siciliji. Nočna plovba.
6. DAN, 2.9.: NEAPELJ – VEZUV – IVANČNA GORICA zajtrk na ladji
V jutranjem času bomo pripluli v Neapelj. Sledi ogled mesta in mestnih zanimivosti, nekaj prostega
časa za samostojno potepanje. Poskusiti morate tipično mozarello ali pizo. Po dogovoru se zapeljemo
do mesteca Pompeji, ki ga je leta 79 po Kr. zasul Vezuv, (ogled ali po dogovoru vzpon na Vezuv). Po
končanih ogledih nadaljujemo vožnjo proti domu z vmesnimi postanki. Prihod v Slovenijo je
predviden v poznih nočnih oz. jutranjih urah.

CENA: 399 € ob min. 40 dijakov na avtobusu
CENA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz po programu,
 vožnjo s trajektom na relaciji Reggio Calabria (Villa San Giovanni) – Messina, vožnjo s
trajektom na relaciji Palermo – Neapelj z namestitvijo v 4- posteljnih notranjih kabinah,
 3x polpenzion v hotelu 3* z okrepljenim zajtrkom v večposteljnih sobah (tro in štiriposteljne
sobe),
 zajtrk in večerja na ladji,
 oglede po programu z vstopninami za Agrigento, Taormino, Pompeje in Vezuv,
 spremstvo slovenskega vodnika in animatorja,
 dodatno zavarovanje z asistenco v tujini,
 na vsakih 15 dijakov, eno brezplačno mesto za profesorja spremljevalca, oz. 3 prosta mesta za
min 40 dijakov (v dvoposteljnih kabinah in dvoppsteljnih oz. enoposteljnih sobah)
 turistična taksa v hotelu,
 spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: riziko odpovedi 14€.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti: vzpon z jeep in gondolo na Etni do 2900 m: 62 €
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in
pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah TA
PALMA ali na www.palma.si

