
 

 

 

                                                    

Excursie în Sicilia 

17 – 20 octombrie 2020, 3 nopți/ 4 zile 

 

  

 

 

Ziua 1 – Sâmbătă, 17 octombrie | Iași – Catania 

Ora 17:15 – Intâlnire pe aeroportul Iași cu reprezentantul agenției pentru check-in și îmbarcare pe zborul 

companiei Wizzair cu destinația Catania. Decolare la ora 19:20, sosire în Catania la ora 21:00. Transfer privat de 
la aeroport către cazare. Cazare la Hotel Santuzza 3* sau similar. 

 

Ziua 2 – Duminică, 18 octombrie | Catania 

Mic dejun. Catania este al doilea oraş ca mărime din Sicilia, situat pe coasta de est, la mică distanţă de vulcanul 

Etna. Aspectul unic al Cataniei se datorează în mare parte pietrei vulcanice, de culoare gri, folosită pentru 

numeroase edificii publice şi palate. Frumuseţea şi valoarea artistică şi istorică a centrului baroc al Cataniei a fost 

recunoscută prin includerea ei în Patrimoniul UNESCO. Împreună cu ghidul local, începem descoperirea orașului 
Catania. Descoperim Palatul Arhiepiscopal, Domul, Fântâna elefeantului, Palatul Municipal, Mănăstirea Sf. 

Agata, Universitatea, Teatrul Bellini şi Teatrul Roman. Cazare la Hotel Santuzza 3* sau similar. 

 
Ziua 3 – Luni, 19 octombrie | Catania – Siracusa – Noto - Catania 

Mic dejun. Timp liber sau opţional excursie la Siracusa si Noto. Înfiinţat în anul 733 i. Hr. de coloniştii greci din 

Corint, cunoscuti şi sub numele de corintieni, a fost unul dintre cele mai bogate şi mai puternice oraşe ale Greciei 
Mari. Este oraşul lui Arhimede care şi-a găsit moartea în timpul luptei romanilor pentru cucerirea oraşului. 

Continuăm cu oraşul Noto, cunoscut sub denumirea şi de ’’Citta del Barocco’’. Vechiul oraş Noto a fost distrus 

complet de cel mai puternic cutremur din Sicilia din 1693. Actualul oraş a fost reconstruit din temelii în stil baroc. 

Cazare la Hotel Santuzza 3* sau similar. 
 

Ziua 4 – Marți, 20 octombrie | Catania – Taormina - Iasi 

Mic dejun. In ultima zi a excursiei, facem o excursie către Taormina, un loc frecvent vizitat de aristocraţia engleză 
din secolul al XIX-lea şi cunoscut sub numele de “Monte Carlo al Siciliei”, renume păstrat până în ziua de azi. 

Vizităm Teatrul Grecesc şi Torre dell Orogio. Timp liber pentru shopping şi plimbări individuale. Transfer către 

aeroport pentru check-in și îmbarcare pe zborul companiei Wizzair cu destinația Iași. Decolare la ora 21:35, sosire 
la Iași la ora 00:55. 

 

 

 



 

 

 

Tarife: 

 

 

Tariful include: 

- 3 nopți de cazare cu mic dejun la Hotel Santuzza 3* sau similar 

- Bilet de avion Iași – Catania – Iași - compania Wizzair 

- Bagaj de mână 55x40x20 cm, maxim 10 kg 
- Taxele de aeroport 

- Transfer privat aeroportul Catania – hotel și retur 

- Excursie la Taormina 

- Tur de oras  
- Ghid vorbitor de Lb. Romana 

- Însoțitor de grup 

 
Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

- Bagaj de cală 
- Taxa de oras 

 

Excursii opționale: 

Siracusa si Noto – 45 euro  
 

Acte Necesare:  

Carte de identitate sau pașaport valabil 
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți 

Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 

 

Informații suplimentare: 
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 

Transportul în oraş se va face cu mijloacele de transport in comun, iar costurile vor fi suportate de catre turist.   

  
Condiții de plată:  

• 80 euro la înscriere 

• Restul de plata pana la 15.09.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adult în cameră dublă 355 Euro 

Adult în cameră single 420 Euro 


