
 

 

 
 

ΠΑΣΧΑ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΙΑ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ – ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ – ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ – ΠΑΛΕΡΜΟ  

ΚΕΦΑΛΟΥ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΝΟΤΟ – ΑΙΤΝΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ  
 

6 ΗΜΕΡΕΣ  - ΠΑΣΧΑ 25-30/4/2019 
 
1η μέρα, Αθήνα – Κατάνια – Ακράγαντας: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, την Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση με προορισμό τη πόλη του Ακράγαντα, όπου 
είναι και η φημισμένη κοιλάδα των Ναών. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.Χ. από αποίκους της Γέλας, που την 
ονόμασαν Ακράγαντα, όπως τον ομώνυμο ποταμό. Ο Ακράγας αναπτύχθηκε ταχύτατα κι έγινε μια από τις 
πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές αποικίες της "Μεγάλης Ελλάδας". Στον εκπληκτικό αρχαιολογικό του 
χώρο κατά την ξενάγησή μας θαυμάζουμε τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς, ορισμένοι από τους οποίους 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θα δούμε τον Ναό της Ήρας, τον Ναό της Ομόνοιας, ο οποίος, χάρη στη 
μετατροπή του σε πρωτοχριστιανικό ναό, σώζεται σήμερα σχεδόν ακέραιος, του Ηρακλή, τον τεράστιο ναό του 
Δία, τον Ναό των Διόσκουρων (του Κάστορα και του Πολυδεύκη) - από τα ωραιότερα δείγματα της αρχαίας 
Ελληνικής τέχνης κ.ά. Τακτοποίηση στα δωμάτια & το βράδυ θα απολαύσετε δείπνο στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου με τις μοναδικές τοπικές γεύσεις. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα, Ακράγαντας – Σελινούντα – Μονρεάλε – Παλέρμο: Πρωινό και αναχώρηση για μία από τις 
επιφανέστερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, τον Σελινούντα. Άφιξη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, 
που θεωρείται ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, με τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς, ορισμένοι από τους οποίους 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα θα 
συναντήσουμε το Μονρεάλε, για να θαυμάσουμε το Καθεδρικό Ναό, έργο των Νορμανδών κατακτητών του 
12ου αιώνα με τα αριστουργηματικά επίχρυσα μωσαϊκά και τα τα θαυμάσια ψηφιδωτά Βυζαντινής τέχνης. 
Τελευταίος σταθμός της ημέρας η πρωτεύουσα και η πιο σημαντική πόλη της Σικελίας, το Παλέρμο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα, Παλέρμο: Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Σικελίας. Το 
Παλέρμο - ή Πάνορμος στην αρχαία Ελληνική- είναι παλιά αποικία των Καρχηδονίων, κατακτήθηκε από τους 
Ρωμαίους, τους Νορμανδούς, τους Γάλλους, τους Ισπανούς και τους Άραβες και όλοι άφησαν τα σημάδια τους 
στην πόλη. Είναι χτισμένο στο μυχό ενός μεγάλου κόλπου, στους πρόποδες του όρους Πελεγκρίνο. Η περιήγησή 
μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι, έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του 
Κοινοβουλίου της, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της 
Ντροπής» και το μέγαρο της Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το 
Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Στο Παλέρμο υπάρχει Ορθόδοξη εκκλησία όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν για την 
λειτουργία της Ανάστασης. 
 
4η μέρα, Παλέρμο – Κεφαλού – Κατάνια: Πρωινό και αναχώρηση για την νότια πλευρά του νησιού για να 
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη Κεφαλού (Τσεφαλού). Στη περιήγησή μας θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, τη 
Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό του Ρογήρου του Νορμανδού (12ος-15ος αι.) με τα βυζαντινά ψηφιδωτά 
και τα μεσαιωνικά πλυντήρια. Εν συνεχεία θα αναχωρούμε για την Κατάνια. Άφιξη και περιήγηση στην ιστορική 
πόλη, που είναι χτισμένη στους πρόποδες της Αίτνας και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Ήταν αποικία που ιδρύθηκε από Χαλκιδείς από τη Νάξο της Σικελίας. Η πόλη είναι γνωστή για τον 
Μπαρόκ ρυθμό των κτιρίων της και για τη μαύρη πέτρα της Αίτνας που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους. 
Περπατώντας στην παλιά πόλη κατά μήκος της Οδού Ετνέα θα δούμε την Πλατεία Ντουόμο με τον Καθεδρικό 
ναό και το άγαλμα του ελέφαντα (Liotru), σύμβολο της πόλης, το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το κτίριο της όπερας, το 
πανεπιστήμιο και το ανάκτορο των Μπισκάρι. Στο σιντριβάνι που υπάρχει στην πλατεία πολύς κόσμος πετάει 
νομίσματα και κάνει ευχές όπως στη Φοντάνα ντι Τρέβι της Ρώμης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση 
στα δωμάτια και διανυκτέρευση. 
 



 

 

 
 
5η μέρα, Κατάνια – Συρακούσες – Νότο – Κατάνια: Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Ελληνική πόλη 
των Συρακουσών. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το αρχαίο Ελληνικό 
Θέατρο, το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο και το «Αυτί του Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου, το μεγαλειώδη 
βωμό του Ιέρωνα του Β’ κ.ά. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται πάνω στο 
νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της 
Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό - μετατροπή του αρχαίου Ναού της Αθηνάς σε Χριστιανική εκκλησία και θα 
καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους πάπυρους μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την πόλη Νότο στους πρόποδες των Υβλαίων Ορέων. Μια πόλη που συγκαταλέγεται στον 
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και όπου το Μπαρόκ είναι στην αποθέωσή του. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα, Κατάνια – Αίτνα – Ταορμίνα – Αθήνα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε με προορισμό την Αίτνα - το 
μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, όπου θα ανέβουμε σε υψόμετρο 1.800μ. Εκεί θα δούμε τους 
κρατήρες Silvestri και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη 
και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον), χτισμένη επίσης σε πανοραμική θέση. Τόπος καλλιτεχνών, μποέμ 
και συγγραφέων, η αρχαία αποικία των Ναξίων εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσσίνα θα 
δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου (1410), το αρχαίο 
Ελληνικό θέατρο και δια μέσου της Κόρσο Ουμπέρτο θα καταλήξουμε στην κεντρική Πιάτσα Νόβε Απρίλε με τον 
Πύργο του Ρολογιού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Κατάνια απ΄όπου θα πάρουμε τη πτήση επιστροφής μας 
στην Αθήνα.  
 

 
 
 

 
 

Πτήσεις AEGEAN 
25/04 Α3 4020 Αθήνα Κατάνια  
30/04 Α3 4021 Κατάνια Αθήνα  

 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κατάνια-Αθήνα με ειδική ναυλωμένη πτήση 
AEGEAN Airlines | 1 διαν/ση με πρωινό μπουφέ + Δείπνο στο ξενοδοχείο Della 
Valle 4*ή παρόμοιο στον Ακράγαντα |2 διαν/σεις με πρωινό μπουφές στο 
ξενοδοχείο Astoria Palace 4* ή παρόμοιο στο Παλέρμο | 2 διαν/σεις με πρωινό 
μπουφέ στο ξενοδοχείο FB Sheraton 4* ή παρόμοιο στη Κατάνια | Μεταφορές , 
εκδρομές, περιηγήσεις ως αναλυτικό παραπάνω πρόγραμμα |Ελληνόφωνος 
ξεναγός | κόστος αποσκευής έως 23 κιλά | Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €160 | check points € 25 (πληρωτέα από Αθήνα) | 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | ποτά, αναψυκτικά κατά το δείπνο της πρώτης 
μέρας | είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων | δημοτικός φόρος 
πόλεων | Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η προσφορά “early booking” ισχύει για κρατήσεις μέχρι ένα μήνα πριν την 
αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Η παιδική τιμή ισχύει για 
παιδί μέχρι 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί 
να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. 
Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

 
 

 Early Booking  

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 499 € 549 € 

Επιβάρυνση Μονόκλινου +150 € +150 € 

Παιδικό έως 11 ετών 449 € 499 € 


