SICILIJA z najetim vozilom 10 dni
Individualno potovanje
-

prepustite se brezčasju »prave« in »neznane« Sicilije
živahna nostalgija antične Doline Templjev in baročne Katanije
brezčasje "prave" Sicilije – tradicionalne vasice Ardano, Bronte in Randazzo
naj vas očara mogočna Etna in čutna Taormina

V srcu Sredozemlja se skriva magičen otok, poln mitov in legend, prelepe narave ter živahne
ognjene energije. Sicilija je pravi talilni lonec in kraj, kjer se srečujejo severno-afriška, arabska in evropska kultura.
Dežela je s svojim jezikom, temperamentnimi prebivalci in mnogimi skrivnostmi pisana na kožo raziskovalnemu duhu
uživaških popotnikov.

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.
Stil: Individualno potovanje
1. dan (EVROPA) – KATANIJA – GIARDINI NAXOS. (Za doplačilo) uredimo letalski prevoz. Po pristanku sledi
prevzem vašega vozila in vožnja do hotela. Prosto. Namestitev in nočitev. (H)
2. dan GIARDINI NAXOS – izlet (ENNA, TURŠKE STOPNICE, DOLINA TEMPLJEV). Zajtrk. Prost dan za
lastno raziskovanje ali počitek. Priporočamo vožnjo na Enno, ki kot orlovo gnezdo bdi visoko nad rodovitno ravnico.
Sprehodite se okrog trdnjave in v jutranjem soncu se vam odpre izjemen pogled na mesto, ki je zaradi svoje strateške
lege veljalo za neosvojljivo. Z nekaj sreče v daljavi zasledite prvi obris Etne. Od tu se podate naprej na razgibano
vožnjo proti južni obali Sicilije, do čudovite stvaritve narave – snežno belih Turških stopnic. Sprehodite se po njih in
občudujete moč vetra in morja. Popolnoma se sprostite in regenerirate. Pripravljeni ste na nove zmage in že vas

čaka enkratno doživetje najlepše sicilijanske antike – sprehod po Dolini templjev (UNESCO), starogrškega mesta
Akragas iz 5. st. pr. n. št., ki jo je Pindar opisal kot "najlepše mesto smrtnikov". Popoldan se po sicilijanskem podeželju
vračate nazaj proti Giardini Naxos. Prost večer. Nočitev. (H, Z)
3. dan GIARDINI NAXOS – izlet neznana Sicilija (ADRANO, BRONTE in RANDAZZO). Zajtrk. Prost dan za
lastno raziskovanje ali počitek. Priporočamo vožnjo neznani Siciliji naproti. Ustavite se v manj znanih, a zato nič manj
zanimivih krajih pod pobočji Etne. Naredite cel krog okrog vulkana, pri tem pa se spoznate z različnimi pridelki, ki jih
vulkanska pobočja nudijo prebivalcem in na ta način definirajo siclijansko pestro kulinariko. Ogledujete si širne nasade
pomaranč, nikakor pa izpustite mesteca, ki velja za središče pistacij – skoraj nujna je kava s pistacijo ali originalni
pistacijin sladoled. Na severnih pobočjih Etne je morda še sneg. Ustavite in sprehodite se po poljih lave in začutite
razsežnost Etne. Na strjeni lavi uspeva vinska trta? Popoldan čaka še izjemno zanimiv geološko-botanični vrt s
kanjonom. Vrnitev v hotel. (H, Z)
4. dan GIARDINI NAXOS – izlet (ETNA, KATANIJA, TAORMINA). Zajtrk. Prost dan za lastno raziskovanje ali
počitek. Priporočamo vožnjo na Etno je enkratno doživetje, ko pred vami kot na dlani leži cela vzhodna Sicilija. Vulkan
je eden vrhuncev potovanja! Po želji se z doplačilom z žičnico zapeljete na višino 2.500 m, za še bolj doživet obisk
pa od tam s terenskimi vozili do kraterja na višini 2.900 m. Spektakularno, neverjetno in nepozabno doživetje! Sicer
pa se lahko sprehodite po vulkanski pokrajini in med manjšimi kraterji na višini 1.900 m. Nadaljujete proti čutni
Taormini, kamor se vzpnete z gondolo ali s kombiji. Sprehodite se skozi letoviško mestece do njene največje
znamenitosti. Obisk grško-rimskega gledališča, ki ponuja dih jemajoč razgled na Etno. Vrnitev v hotel. (H, Z)
5. dan GIARDINI NAXOS (po želji izlet na Eolske otoke). Zajtrk. Prost dan za lastno raziskovanje ali počitek,
a toplo priporočamo edinstven izlet na Eolske otoke (doplačilo): celodnevni obisk otokov Lipari in Vulcano. Na prvem
je na voljo prosti čas za ogled mesteca, okusno kosilo in kozarec lokalne malvazije ter nakupe spominkov, na drugem
pa se lahko kopate v naravni blatni vulkanski kopeli in morju ali se odpravite na pohod do vrha kraterja. Nočitev. (H,
Z)
6. dan GIARDINI NAXOS – izlet (PALERMO, MONREALE). Zajtrk. Prost dan za lastno raziskovanje ali počitek.
Priporočamo vožnjo v stari del živahnega in radoživega Palerma, ki ga nato raziščete peš. Mimo Teatra Massima se
sprehodite proti srcu temperamentnega predela mesta Vucciarie z živahno tržnico. Na Garibaldijevemu vrtu izvete o
inkviziciji v srednjeveškem Palermu. Pot vas vodi mimo Praetorije do trga Bellini z glavnimi znamenitostmi mesta: La
Martorana, cerkev sv. Catalda in cerkev sv. Katarine ... Prostor za prigrizek si poiščete na tržnici Ballaro. Potem se
sprehodite do Palermitanske katedrale in mimo "novih vrat" do Normanske palače s Palatinsko kapelo. Za konec
obiščete še Kapucinske katakombe, kjer občudujete mumificirane mestne pomembneže. Nato se odpeljete v bližnji
Monreale, kjer obiščete znamenito katedralo in samostanski kompleks. Vrnitev v hotel. (H, Z)
7. dan GIARDINI NAXOS – izlet (AGRIGENTO (okolica), PIAZZA ARMERINA, SIRAKUZE). Zajtrk. Prost
dan za lastno raziskovanje ali počitek. Na poti proti Piazzi Armerini obiščete starorimsko vilo Villa Romana del Casale
(UNESCO) z neverjetno dobro ohranjenimi talnimi mozaiki, polnimi mitov in legend. Vašo pot nadaljujete v smeri
Jonskega morja. V skladu s časom obiščete Caltagirone z znamenitim stopniščem, obdanim z delavnicami keramičnih
izdelkov, po katerih mestece slovi. Siesta na poti v Arhimedovo mesto. V Sirakuzah najprej obiščete antično mesto
(UNESCO), potem pa še sodobno središče na otoku. Na kraju Ateninega templja danes stoji katedrala, tu so Aretuzin
vodnjak in mestne palače. Vožnja nazaj do hotela. (H, Z)
8. dan GIARDINI NAXOS – prosto za počitnice. Zajtrk. Prost dan za lastno raziskovanje ali počitek v bližini
plaže. Nočitev. (H, Z)
9. dan GIARDINI NAXOS – izlet (KATANIJA). Zajtrk. Prost dan za lastno raziskovanje ali počitek. Priporočamo
vožnjo v Katanijo, kjer si ogledate znamenito tržnico. Ob obalah Katanije kraljujejo mečarice in jate drugih rib.
Možnost nakupa vrečke suhih paradižnikov, pistacij, mandeljnov ali kaper za domov. Ogledate si baročne trge in
mestne palače, cerkev sv. Agate, teater Massima Bellinija in mestni grad iz 13. stoletja. Katanija slovi po prigrizkih,
ki so lahko odlično kosilo: arancini, canoli … Popoldan vrnitev v hotel. (H Z)

10. dan GIARDINI NAXOS – KATANIJA – (EVROPA). Zgodnji jutranji prevoz na letališče Katanija. Oddate vaše
vozilo. Konec potovanja. (Za doplačilo) uredimo letalski prevoz. (Z)
*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Benetk je 230 eur.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:

od

590 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 9x nočitev v hotelu 3*, dnevno zajtrk, najem avtomobila za celotni
čas bivanja: kategorija economy (prevzem/oddaja na letališču, z vključenim potrebnim zavarovanjem), stroške
priprave in organizacije potovanja.
Predvideno vozilo:

POZOR! Ob prevzemu je obvezen depozit cca 300 EUR. Potrebna predložitev kreditne kartice od
voznika.
Doplačila po želji:
- odstopnina v primeru višje sile: 4,05 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje,
- prevoz z GoOpti do bližnjega letališča,
- višja kategorija avtomobila in hotela.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana,
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

