Bella Sicilija, 5 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion
– mogočna Etna in čutna Taormina
– živahna nostalgija baročne Katanije in arabskega Palerma
– sicilijanska kuhinja

26.10.2019 do 30.10.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
V srcu Sredozemlja se skriva magičen otok, poln mitov in legend, prelepe narave
ter živahne ognjene energije. Zaradi svoje geografske lege je Sicilija 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.
Začnemo z odkrivanjem temperamentnega arabskega mesta Palerma, ki je talilni
lonec mnogih kultur, preteklosti in sedanjosti. Na zahodnem in osrednjem delu otoka
začutimo tisto pravo Sicilijo, saj se je tu od starih časov komaj kaj spremenilo. Očara nas
barvita pokrajina vse od obalnega področja do gorate notranjosti in rodovitnih planot. Skozi
valovita polja in utrjene srednjeveške vasice na vrhovih hribov raziskujemo in doživljamo
otoško umirjenost in še vedno odmaknjen življenjski način iz nekega drugega časa.
Proti vzhodu Sicilije se njena dramatičnost stopnjuje! Vzpon na aktivni in najvišji
evropski vulkan Etno je pravo doživetje za popotniške sladokusce, Katanija nas očara z
baročnim centrom in radoživimi tržnicami, Sirakuze nas popeljejo v čas antike, Taormina pa
je pravi letoviški biser.
Priporočamo podaljšek na Eolskih (Liparskih) otokih, ki so raj za ljubitelje narave –
kliknite tukaj.
Preberite si še:
Top 5 na Siciliji
1. dan LJUBLJANA – SEGESTA – PALERMO . Zbor v Ljubljani in vožnja do letališča v
Benetkah, od koder preko Rima poletimo proti Palermu. Po pristanku se odpeljemo do
antične Segeste, kjer si privoščimo sprehod med ruševinami. Navdušijo nas prelep Atenin
tempelj, odlično ohranjeno gledališče in mirno vzdušje v srcu narave. Sledi vožnja v Palermo.
Namestitev, skupna večerja in prost večer. Nočitev. (letalo, H, V)

2. dan PALERMO – MONREALE – PALERMO . Zajtrk. Stari del živahnega in radoživega
Palerma raziščemo peš. Mimo Teatra Massima se sprehodimo proti srcu temperamentnega
predela mesta Vucciarie z živahno tržnico. Na Garibaldijevemu vrtu izvemo o inkviziciji v
srednjeveškem Palermu. Pot nas vodi mimo Praetorije do trga Bellini z glavnimi
znamenitostmi mesta: La Martorana, cerkev sv. Catalda in cerkev sv. Katarine … Prostor za
prigrizek si poiščemo na tržnici Ballaro. Potem se sprehodimo do Palermitanske katedrale in
mimo “novih vrat” do Normanske palače s Palatinsko kapelo. Za konec obiščemo še
Kapucinske katakombe, kjer občudujemo mumificirane mestne pomembneže. Nato se
odpeljemo v bližnji Monreale, kjer obiščemo znamenito katedralo in samostanski kompleks.
Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. Z doplačilom možnost večerje v restavraciji s folklorno
predstavo. (H, ZV)
3. dan PALERMO – CORLEONE – TURŠKE STOPNICE – DOLINA TEMPLJEV –
AGRIGENTO (okolica). Zajtrk. Vožnja v notranjost “prave” Sicilije. Na poti proti vasici
Corleone pogovor teče o mafiji. V vasi mafijskega klana obiščemo muzej boja proti mafiji ter
se sprehodimo po idilični sicilijanski sceni, saj je vas znana tudi kot “mestece stotih cerkva”.
Na poti proti Agrigentu se ustavimo za sprehod po morski obali in ogled snežno belih turških
stopnic. Potem nas čaka čudovito doživetje najlepše sicilijanske antike – obisk Doline
templjev (UNESCO), starogrškega mesta Akragas iz 5. st. pr. n. št., ki jo je Pindar opisal kot
“najlepše mesto smrtnikov”. Vožnja do hotela v okolici Agrigenta. Namestitev v hotel in
večerja. Prost večer za osebna vzdušja. Nočitev. (H, ZV)
4. dan AGRIGENTO (okolica) – PIAZZA ARMERINA – SIRAKUZE – KATANIJA . Zajtrk.
Na poti proti Piazzi Armerini se pogovarjamo o življenju Rimljanov v teh krajih. Obiščemo
starorimsko vilo Villa Romana del Casale (UNESCO) z neverjetno dobro ohranjenimi talnimi
mozaiki, polnimi mitov in legend. Naša pot se nadaljuje v smeri Jonskega morja. V skladu s
časom obiščemo Caltagirone z znamenitim stopniščem, obdanim z delavnicami keramičnih
izdelkov, po katerih mestece slovi. Siesta na poti v Arhimedovo mesto. V Sirakuzah
obiščemo sodobno središče na otoku. Na kraju Ateninega templja danes stoji katedrala, tu
so Aretuzin vodnjak in mestne palače. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev. (H, ZV).
5. dan KATANIJA – ETNA – TAORMINA – LJUBLJANA . Zajtrk. Vožnja na Etno je
enkratno doživetje, ko pred nami kot na dlani leži cela vzhodna Sicilija. Vulkan je eden
vrhuncev potovanja! Po želji se z doplačilom z žičnico zapeljemo 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 sprehodimo po vulkanski pokrajini in
med manjšimi kraterji na višini 1.900 m. Nadaljujemo proti čutni Taormini. Sprehodimo se
skozi letoviško mestece po glavni ulici do trga. V prostem času lahko obiščete izjemno grškorimsko gledališče, ki ponuja dih jemajoč razgled na Etno ali do trdnjave, ki bdi nad
mestecem. Vrnitev do izhodišča. Vožnja na letališče Katanija in polet proti Benetkam. Prevoz
do Ljubljane. (Z, letalo)
Ogled vulkana Etna se zaradi vremena (megla, veter) ali izbruha lahko spremeni oz.

zaradi višje sile odpove.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po programu

Redna cena
798 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem - Etna: žičnica na 2500 m
Doplačilo na kraju samem - Etna: žičnica in prevoz do kraterja na 2900
m
Večerja in folklorna predstava (2. dan)
Zdr. zav. Coris, do 5 dni, posamično *
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 8 dni
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
798 EUR

35,00 EUR

4,56 %
110,00 EUR
30,00 EUR
65,00 EUR
50,00 EUR
9,50 EUR
13,31 EUR

15,00 %
10,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : avtobusni prevoz iz Ljubljane do Benetk in
nazaj, letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine (74 EUR), 4 nočitve v
hotelih 3-4* z zajtrkom in večerjo, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko
vodenje (vključeni so ogledi od zunaj), žičnica ali kombiji v Taormino in nazaj, stroške
priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju
samem. Okvirni zneski vstopnin so naslednji: SEGESTA: 6 EUR; PALERMO: Palatinska
kapela in Normanska palača 12 EUR, Kapucinske katakombe 3 EUR; MONREALE:
katedrala 4 EUR; CORLEONE: Muzej boja proti mafiji 8 EUR; AGRIGENTO: Dolina
Templjev 10 EUR; VILA ROMANA: Rimski mozaiki 10 EUR; TAORMINA: Grško gledališče
10 EUR; vzpon na Etno: žičnica in prevoz do kraterja na 2.900 m 65 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. ZDRAVJE: obveznih
cepljenj ni.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavno osebno izkaznico ali seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno

shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Vreme v Italiji je zelo raznoliko, saj je tudi dežela precej razgibana. Kljub vsemu
lahko Italijo razdelimo na tri podnebna območja glede na lokacijo.
1. Alpe imajo izrazito značilno gorsko podnebje. Tukaj so zime dolge in hladne, temperature
se pogosto spustijo pod 0°C, poletja pa so kratka, a prijetna. Trajajo od konca junija do
začetka septembra in dnevne temperature se lahko dvignejo tudi do 25°C.
2. Celinska območja (pod Alpami) in severna obala imajo celinsko – mediteransko podnebje.
Zime niso zelo hladne in dolge, poletja so vroča, prehodna obdobja (pomlad in jesen) so zelo
prijetna. Zimske temperature se pogosto spustijo zgolj do 5°C, višje proti hribom tudi kakšno
stopinjo pod 0°C. pomladne in jesenske dnevne temperature se gibljejo med 15 in 25°C in
takrat je tudi največ možnosti padavin. Poletne temperature se gibljejo med 25 in 35°C.
najprimernejši čas za obisk so pomlad, poletje in jesen.
3. Apeninski polotok in sredozemski italijanski otoki imajo tipično mediteransko podnebje.
Mile in kratke zime ter daljša in vroča poletja. Zimske temperature se v teh krajih zelo redko
spustijo pod 10°C, pomladanske se gibljejo med 15 in 25°C, proti poletju lahko več, poletne
se gibljejo med 25 in 35°C, pogosto tudi kako stopinjo več, jesenske med 15 in 25°C.
Padavine so nepredvidljive pozimi, spomladi in jeseni, a niso zelo pogoste. Primeren čas za
obisk je katerikoli del v letu.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Italijanska kuhinja je ena tistih svetovno znanih in razširjenih,
priljubljenih po celem svetu. Seveda ne brez kultnih testenin in pizze, a to je zgolj začetek.
Odkrivanje dobrot italijanske kulinarike je pomemben del vsakega potovanja v to deželo,
katere prebivalci hrano preprosto ljubijo. Italijanska hrana je znana po tem, da jedi ne
vsebujejo množice sestavin, pač pa nekaj tistih izbranih, kvalitetnih, s katerimi ustvarjajo
vrhunske okuse. Italijani radi eksperimentirajo, zato tukaj na krožnik pride mnogo
nenavadnih sestavin, od različnih vrst nepogostega mesa do nenavadne zelenjave, sadja.
Priljubljeni in pogosti so tudi domači italijanski siri in suhi mesni izdelki. V bližini morja je na
voljo veliko okusno pripravljene morske hrane. Vse je pripravljeno z uporabo domačega
olivnega olja. Tudi priložnosti za ljubitelje kulinaričnih izzivov ne zmanjka!
Italijani so pravi mojstri tudi pri slaščicah in že ko omenimo italijanski tiramisu, povemo
dovolj o spretnostih italijanskih slaščičarjev. Slaščic obstaja izjemno veliko, prav tako
različnih slastnih pekarskih izdelkov in mnogih prigrizkov. Vsakemu italijanskemu obroku
sledi italijanski espresso in dobre kave je v Italiji na voljo povsod dovolj. Med pijačami
kraljuje izvrstno italijansko vino, pogosto je tudi pivo in so ostale različice alkoholnih pijač.

Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST: Varna dežela. Pozorni moramo biti na osebno lastnino. Dragocene predmete
(denar, kreditne kartice, potni list in druge vrednosti) imejte vedno pri sebi ali jih shranite v
hotelski sef. Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo morebitno izgubo. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Glede tradicije v Italiji ni posebnosti pri oblačilih. Vedno se pripravimo glede na
čas v letu, v katerem bomo potovali. Priporočamo udobna oblačila, poleti za vroče vreme, v
drugih letnih časih za spremenljivo vreme. Nikoli ni odveč kakšen dodaten kos toplih oblačil.
Od obutve so priporočljivi poleti udobni odprti čevlji, pozimi zaprti in primerni za vse
vremenske razmere. Spomladi, poleti in jeseni je za sončne dni zelo pomembna dobra
zaščita pred soncem. Če se na potovanju gibate ob morju, ne pozabite na kopalke in brisačo.
LOKALNA VALUTA: Euro;
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.
Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačevanje s kreditnimi karticami ne
deluje, zato vam priporočamo nekaj gotovine za vsak slučaj!
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 25 do 35 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Italije v Slovenijo je 00 386 +
območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Italijo je +39 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Pokritje vašega mobilnega omrežja preverite pri vašem operaterju. Telefoni in internet so na
voljo povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost 220 V in uporabljajo večinoma enake vtičnice, kot jih
uporabljamo mi.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 301 340 km2
Prebivalstvo: cca. 61 milijonov

Glavno mesto: Rim
Jezik: italijanski + jeziki narodnostnih manjšin;
Vera: krščanstvo 80%, ateisti in agnostiki 20%, islam cca. 700 000;
Ureditev: republika, 15 regij in 5 avtonomnih regij, predsednik države: Giorgio Napolitano;
Lokalni čas: GMT +1
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 04.10.2018
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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