
 

Katania – Taormina – Syrakuzy – Palermo – Monreale  –      
Trapani – Erice – Cefalu – Caltagirone – Piazza Armerina    

  
  

Dzień 1  
Zbiórka przy Parafii pw. Karola Boromeusza w Poznaniu, przejazd na lotnisko Zbiórka na lotnisku w Berlinie. 
Wylot  na Sycylię o godz. 13:30, lądowanie o godz. 16:05. Następnie  przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.    
  
Dzień 2   

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Palermo – stolicy, której nieodłączną patronką jest św. Rozalia : Pałac 
Książęcy, targowiska, port, kościół św. Franciszka. Przejazd do na przedmieścia do Monreale – zwiedzanie 
katedry Matki Boskiej z największymi mozaikami chrześcijańskimi na świecie. Powrót do hotelu, kolacja, 
nocleg.   

Dzień 3  

Śniadanie, przejazd do centrum Trapani, zwiedzanie: Katedra św. Wawrzyńca, Msza św. Później przejazd do 
Erice - miasta twierdzy, położonego na wysokości 700 m n.p.m., wspaniałe widoki na zachodnią Sycylię, spacer 
po malowniczej miejscowości, zwiedzanie katedry. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.   

Dzień 4  

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zachód wyspy, po drodze postój w Cefalu: jednej z 
najpiękniejszych miejscowości nadmorskich na Sycylii, nawiedzenie katedry z XII wieku ufundowanej przez 
normańskiego króla Rogera II. Spacer po malowniczym miasteczku: port, marina. Następnie przejazd do  
Taorminy nazywanej perłą Sycylii: nawiedzenie katedry św. Mikołaja oraz antyczne pozostałości miasta m.in. 
teatr grecki. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.   
  



Dzień 5  

Śniadanie,  przejazd  do  Caltagirone,  spacer  po  historycznym  centrum  miasteczka  wraz  ze  słynnymi 
schodami, wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Piazza Armerina do rzymskiej Villi del Casale 
(również z listy UNESCO). Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.  
  
Dzień 6  

Śniadanie następnie przejazd do Syrakuz: Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, pozostałości teatru greckiego 
i teatru rzymskiego oraz tzw. ucha Dionizosa, wyspa Ortygia z katedrą NMP oraz kościół św. Łucji ze słynnym 
obrazem Caravaggia. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.  

Dzień 7  

Po śniadaniu zwiedzanie Katanii: katedra św. Agaty (Msza św.), słynna fontanna - słoń, lokalne targowisko i 
spacer po zbudowanej z lawy, centralnej ulicy Katanii - Via Etnea. Potem transfer na lotnisko i przelot do 
Berlina. Przejazd autokarem do Poznania. Zakończenie pielgrzymi na Sycylię.   

Cena pielgrzymki 3490zł + 150 EURO (zbierane na miejscu) przy min. 45 uczestnika, Cena 
zawiera:  

• przelot Berlin – Palermo, Katania - Berlin z bagażem rejestrowym 20 kg oraz  bagażem podręcznym w 
rozmiarze  40x20x25 cm,   

• przejazd autobusem na trasie Poznań –Berlin – Poznań  
• przejazdy na Sycylii klimatyzowanym autobusem,  
• 6 noclegów w hotelach ***/ **** w pokojach 2/3-osobowych z łazienkami,  
• 6 śniadań i 6 ciepłych kolacji,   
• opiekę duchową oraz Msze św.,   
• opiekę pilota,   
• ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 20 000 euro, NNW 15 000 zł).  
• opłatę z tytułu obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł,  

 Cena nie zawiera:  

• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (890 zł),  
• ewentualnej dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie - 110 zł / os. za lot w obie strony,   
• dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce, które musi zostać 

zawarte w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz ubezpieczenia od kosztów chorób 
przewlekłych,   

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, opłat wjazdowych do miast 
i parkingowych, opłat miejscowych, zwyczajowych napiwków oraz słuchawek systemu Tour Audio 
Guide - koszt 150 euro/ os., zbierane przez pilota,   

• napojów do obiadów i kolacji.  

  


