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ΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 

5 Μέρες με την Aegean Airlines 

29 Δεκεμβρίου ’19 - 02 Ιανουαρίου ‘20 

 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΚΑΣΑΝΙΑ –ΜΕΙΝΑ - ΚΕΦΑΛΟΤ -ΠΑΛΕΡΜΟ  

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν Κατάνια. Άφιξθ, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθ 

Μεςςίνα (ελ. Μεςςινθ ι Ηάγκλθ). Σφντομθ πανοραμικι περιιγθςθ όπου κα δοφμε τον Κακεδρικόσ Ναό, το Ναόσ 

Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου, το Αςτρονομικό ολόι, και τθν Κρινθ του Ωρίωνα. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθν 

Κεφαλοφ για να δοφμε τθ Ριάτςα Ντουόμο με τον Κακεδρικό Ναό (12οσ-15οσ αι.), με τα βυηαντινά ψθφιδωτά. Αργά 

το απόγευμα άφιξθ ςτο Ραλζρμο. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  

2η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τον λόφο του Μονρεάλε, όπου δεςπόηει ο επιβλθτικόσ Κακεδρικόσ Ναόσ 

(6.000 τ.μ.) με τα καυμάςια ψθφιδωτά βυηαντινισ τζχνθσ. Επιςτροφι ςτο Ραλζρμο. Θ περιιγθςι μασ κα αρχίςει 

από το Βαςιλικό Ραλάτι –ζδρα των Νορμανδϊν βαςιλζων τθσ Σικελίασ και ςιμερα του Κοινοβουλίου τθσ–, και κα 

ςυνεχιςτεί με τον Κακεδρικό Ναό, τθν Ριάτςα Ρρετόρια με το «Σιτριβάνι τθσ Ντροπισ» και το μζγαρο τθσ 

Γερουςίασ, τθν εκκλθςία τθσ Μαρτοράνα με τα περίφθμα βυηαντινά ψθφιδωτά, το κζατρο Μάςιμο και τθν πλατεία 

με το Ρολυκζαμα Γαριβάλδθ. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο και 

διανυκτζρευςθ.  

3η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΚΡΑΓΑ – ΚΑΣΑΝΙΑ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τον Ακράγαντα (Αγκριτηζντο), μία από τισ πλουςιότερεσ και επιφανζςτερεσ 

ελλθνικζσ αποικίεσ τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ, όπου μασ περιμζνει ζνα εκπλθκτικό κζαμα ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ 
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«Κοιλάδασ των Ναϊν». Κα ξεκινιςουμε τθν ξενάγθςθ μασ από τον Ναό τθσ Λακινίασ Ιρασ και κα ςυνεχίςουμε με 

τον καλοδιατθρθμζνο Ναό τθσ Ομόνοιασ, του Θρακλι του Ολφμπιου Δία, των Διοςκοφρων και του Θφαίςτου. Αργά 

το απόγευμα άφιξθ ςτθν Κατάνια, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο (ςτθν περιοχι Ακιριάλε). Δείπνο και 

ςτθ ςυνζχεια κα μεταφερκοφμε ςτθν Κατάνια όπου κα γιορτάςουμε τθν αλλαγι του χρόνου. Διανυκτζρευςθ.  

4η μέρα: ΚΑΣΑΝΙΑ – ΤΡΑΚΟΤΕ – ΟΡΣΤΓΙΑ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τισ Συρακοφςεσ. Ξενάγθςθ ςτο αρχαιολογικό πάρκο τθσ Νεάπολθσ, όπου 

κα δοφμε τον Βωμό του Λζρωνα, το «Αφτί του Διονφςου» ςτα Λατομεία του Ραραδείςου, το αρχαίο κζατρο, το 

Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφικζατρο. Ακολουκεί επίςκεψθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, που βρίςκεται πάνω ςτο 

νθςάκι Ορτυγία, όπου κα καυμάςουμε τον Ναό του Απόλλωνα, τθν Ρλατεία Αρχιμιδθ με τθν Κρινθ τθσ Αρτζμιδοσ, 

τον Κακεδρικό Ναό –μετατροπι του αρχαίου Ναοφ τθσ Ακθνάσ ςε χριςτιανικι εκκλθςία–, τθ Βαςιλικι τθσ Σάντα 

Λουτςία με τον αριςτοφργθμα του Καραβάτηιο «Θ ταφι τθσ Σάντα Λουτςία», και κα καταλιξουμε ςτθν Ρθγι τθσ 

Αρζκουςασ με τουσ παπφρουσ μζςα ςτο νερό. Χρόνοσ ελεφκεροσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν Κατάνια και 

απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  

5η μέρα: ΚΑΣΑΝΙΑ – ΑΙΣΝΑ - ΣΑΟΡΜΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ 

 Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τθν Αίτνα, το μεγαλφτερο και υψθλότερο ενεργό θφαίςτειο ςτθν Ευρϊπθ 

(3.350 μ.). Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθν πανζμορφθ και κοςμοπολίτικθ Ταορμίνα (Ταυρομζνιον), με κζα το 

Λόνιο. Τόποσ καλλιτεχνϊν, μποζμ και ςυγγραφζων, τόποσ ζμπνευςθσ και ρεμβαςμοφ, θ αρχαία αποικία των Ναξίων 

αςκεί ακαταμάχθτθ ζλξθ ςτον επιςκζπτθ. Ρερνϊντασ τθν Ρόρτα Μεςίνα , κα δοφμε το Ραλάτςο Κορβάια, που 

αποτζλεςε ζδρα του πρϊτου Σικελικοφ Κοινοβουλίου (1410), το αρχαίο ελλθνικό κζατρο, με πανοραμικι κζα ςτθ 

κάλαςςα και τθν Αίτνα, και διαμζςου τθσ Κόρςο Ουμπζρτο, κα καταλιξουμε ςτθν κεντρικι πλατεία Ριάτςα Νόβε 

Απρίλε με τθν εκκλθςία του Αγίου Αυγουςτίνου και τον Ρφργο του Χρόνοσ ελεφκεροσ. Αργά το απόγευμα μεταφορά 

ςτο αεροδρόμιο τθσ Κατάνιασ για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ. ‘Αφιξθ ςτθν Ακινα αργά το βράδυ.  

 

EARLY BOOKING  

Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο 385€  

Τιμι ςε μονόκλινο 495€  

Ραιδικι τιμι ςε τρίκλινο 345€  

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων 150€  

 

NORMAL  

Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο 585€  

Τιμι ςε μονόκλινο 695€  

Ραιδικι τιμι ςε τρίκλινο 545€  

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων 150€  
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Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα –Κατάνια – Ακινα με τθν Aegean Airlines.  

 Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και μετακινιςεισ ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα.  

 Διαμονι ςε ξενοδοχεία 4* Ibis Palermo & Hotel Orizzonte Acireale Catania ι παρόμοια.  

 Ρρωινό μπουφζ και δείπνο κακθμερινά. Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο 

αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.  

 Ζμπειρο Αρχθγό – Συνοδό του γραφείου μασ.  

 Τοπικοί ξεναγοί ςτο Ακράγαντα και ςτισ Συρακοφςεσ.  

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ./ Φ.Ρ.Α  

 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά.  

 Μια βαλίτςα μζχρι 23 κιλά.  

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων  

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τθ βραδιά περίπου ( περίπου 2€).  

 Check Points 25 €  

 Π,τι ρθτά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο.  

 

Ρτιςεισ  

29/12 Α3 4028 Ακινα – Κατάνια 07.00 07.40  

02/01 Α3 4029 Κατάνια – Ακινα 21.30 00.05 
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