Pielgrzymka do Matki Bożej Płaczącej w
Syrakuzach
z odpoczynkiem nad morzem
SYRAKUZY – ETNA – TAORMINA – TINDARI – CEFALU –
MONREALE – PALERMO – MONTE PELLEGRINO – KATANIA
DZIEŃ 1
Spotkanie z pilotem na lotnisku Katowice – Pyrzowice o
godzinie 15:15. Lot liniami lotniczymi Wizzair na trasie
Katowice – Katania: 17:25 – 19:55. Przejazd na nocleg w okolicy ( tego dnia nie ma
obiadokolacji ).
DZIEŃ 2
Syrakuzy
Po śniadaniu przejazd do Syrakuz: zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym Starego
Miasta na wyspie Ortigia, następnie nawiedzimy Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej
- najważniejsze Sanktuarium Maryjne Sycylii, Msza święta i czas na indywidualną
modlitwę. Obiadokolacja i nocleg w okoliy.
DZIEŃ 3
Etna, Taormina
Po śniadaniu wyjazd na Etnę, spacer po wygasłym kraterze
Silvestri, a dla chętnych wyjazd na zbocze wulkanu (koszt wjazdu
na zbocze wulkanu wynosi ok. 65,- EUR. ). Dalszy przejazd do
Taorminy: spacer Corso Umberto I do Katedry, czas wolny.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Tindari, Cefalu
Po śniadaniu przejazd do Tindari: Nawiedzenie Sanktuarium z piękną i słynącą
cudami bizantyjską figurą Matki Bożej Czarnej, Msza święta, Dalszy przejazd
do Cefalu: spacerując Corso Vittorio Emanuele po uroczym wiejskim
miasteczku zobaczymy m.in.: Lavatio Medievale, czyli średniowieczną pralnię
publiczną oraz Katedrę z 1131roku. Obiadokolacja i nocleg w okolicy.
DZIEŃ 5
Śniadanie, całodniowy odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6
Monreale, Palermo, Monte Pellegrino
Po śniadaniu przejazd do Monreale: zwiedzanie z przewodnikiem
lokalnym słynnej Katedry z pięknymi mozaikami i krużgankami. Dalszy
przejazd do Palermo: odwiedzimy z przewodnikiem stare miasto z
normańską katedrą, w której złożony jest srebrny sarkofag patronki
miasta – Św. Rozalii. Przejdziemy obok Pałacu Normanów, oraz
zobaczymy Porta Nuova, Plac Wstydu oraz Porta Felice. Następnie
przejedziemy na wzgórze Monte Pellegrino: Sanktuarium z wykutym w
skale kościołem Św. Rozalii – Patronki Palermo, Msza święta. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 7
Wyspy Liparyjskie
Śniadanie, całodniowy odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg.
Uwaga ! dla chętnych całodniowa wycieczka na Wyspy Liparyjskie – dodatkowo płatne.

DZIEŃ 8
Katania
Śniadanie, Przejazd do Katanii: spacer z przewodnikiem lokalnym do
Piazza del Duomo z fontanną słonia, Katedra z XII w z kaplicą i
relikwiami św. Agaty, obiad w restauracji. Przejazd na lotnisko. Lot na
Trasie Katania – Katowice: 20:55 – 23:10. Powrót na lotnisko Katowice
– Pyrzowice. Zakończenie pielgrzymki.

Cena:
ŚWIADCZENIA:
- lot samolotem Wizzair na trasie Katowice – Katania, Katania – Katowice
- przejazd autokarem turystycznym z DVD, barkiem i klimatyzacją na terenie Sycylii
- 7 noclegów w hotelach (pokoje 2-, 3-osobowe )
- 6 obiadokolacji i 7 śniadań
- obiad w ostatnim dniu pielgrzymki
- opieka pilota wycieczek zagranicznych
- ubezpieczenie NNW i KL
UWAGI - Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingów, autostrad, opłat w sanktuariach, przewodników lokalnych, kosztów
związanych z realizacją programu ( 110 Euro – zbierane w autokarze)
- dodatkowych ubezpieczeń (kosztów leczenia chorób przewlekłych)
- napoi do obiadokolacji

PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE !
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