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SICILIJA 
     

Prevoz: letalo-letalo 

 

1. dan: 23.9.2017 odhod ob 06.00 uri 
Zbor potnikov v jutranjih urah, transfer do Benetk in polet proti Palermu. Po pristanku gled mesta, ki je bilo vedno 
izpostavljeno različnim vplivom in osvajalcem, ki so zapustili svoj pečat. Zato si je še danes mogoče ogledati 
številne mestne znamenitosti in zanimivosti: Frančiškanske katakombe, Nova vrata, normansko palačo s 
Palatinsko kapelo, stolnico, Trg Quatro canti, fontana Pretoria, trg sramu in gledališče Teatro Massimo. Najbolj 
pristen utrip doživimo na živahni tržnici. Kosilo. Sledi ogled Monrealske katedrale, v sklopu samostana, ki slovi po 
čudovitih mozaikih, ki so plod normanske umetnosti. Nastanitev v hotelu v okolici, večerja, družabne aktivnosti in 
prenočevanje. 
 
2. dan: 24.9.2017  
Po zajtrku vožnja do Marsale, Na skrajno zahodni obali Sicilije se vzdolž obale med Trapanijem in Marsalo vije 

antična solna cesta (Via del Sale). Ob tej 22 km dolgi cesti se nahajajo starodavne soline, kjer pridobivajo morsko 
sol skladno z več kot dva tisoč letno tradicijo. Prva znana omemba solinarske dejavnosti v tem prostoru sega že v 

3. stoletje pr.n.št., ko so tam gospodarili Feničani. Vožnja do Agrigenta. Antično mesto Akragas je bilo kot dorska 
kolonija Rodii di Gela ustanovljeno leta 58 pr.n.št. Današnje mesto je razdeljeno v dva dela - modernega in 
antičnega. O bogati grški zgodovini priča znana Dolina templjev, sprehodili se boste med antičnimi templji in 
spoznali njihove zgodbe. Vožnja v Catanio, namestitev, večerja, organizirano druženje in prenočevanje. 
 
3. dan: 25.9.2017 - povratek 26.9.2017 ob 03:00 uri 
Po zajtrku se boste odpravili do ognjenika Etna, ki se dviga na višini 3.340 m in je tako najvišji delujoči evropski 
vulkan. Vzpon do zgornjega platoja in sprehod po obronku manjšega ognjenika, od koder se ob lepem vremenu 
odpira lep razgled. Na vrh pa z gondolo in posebnimi terenskimi vozili. Sledi ogled Taormine ob gori Tauro, od 
koder se odpira lep razgled na Etno in slovi kot mestece s prijetno klimo, bujno vegetacijo in umetnostno-
zgodovinskimi spomeniki, na čelu z grško-rimskim teatrom in osrednjo palačo Corvai. Sprehodili se boste do 
zgornjega dela mesta, kamor boste vstopili skozi vrata Porta Messina. Kosilo in vožnja v Palermo, od koder 
poletimo proti Benetkam, ter z avtobusom do Celja, kamor prispemo v poznih večernih urah. 
 

 
Cena: 399€ (min 45 dijakov) 

 

Cena vključuje: transfer na in z letališča, letalski prevoz po programu, letališke pristojbine, vse transferje in izlete na Siciliji po 
programu z udobnim avtobusom, 2 nočitve na osnovi polpenziona v hotelih turistične kategorije, 3x kosilo, vse zunanje 
oglede, vstopnine po programu in vzpon na Etno z džipi do vrha ter slovenskega vodnika ves čas potovanja, strošek treh 
profesorjev spremljevalcev, riziko zavarovanja in zdravsteno zavarovanje v tujini z asistenco Coris in stroške organizacije 
potovanja. 
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