
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diumenge 1 d’ octubre 2023 .- PUNT D’ORIGEN – PALERM 
 A l’hora que s’indicarà sortida amb autocar des d’Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap el aeroport de Barcelona. Tràmits 
i sortida amb avió a les 12.30  h. cap a Palerm. Arribada  a les 14.25 h.  Recollida del equipatge i l’ autocar ens portarà 
cap al centre de PALERM . Sopar i dormir.  
 
Dilluns 2 d’ octubre 2023.- PALERM 
Esmorzar, sopar i dormir. 
Començarem el dia fent una visita panoràmica  a la ciutat acompanyats de  guia local de parla castellana. Veurem la 
catedral amb una barreja d’ estils des del islàmic,  al romànic, el gòtic català, i el barroc. En el seu interior s’hi conserven 
les restes de Santa Rosalia la patrona de la ciutat.  – el palau dels Normands - Plaça Pretòria on hi ha una bonica font del 
segle XVI – Esglésies com la Martorana,  etc. – Teatre Massimo - Politeama  i gaudirem de tot l’encant i caos circulatori 
d’aquesta ciutat. Desprès anirem  a MONREALE que es troba a 8 km de Palerm. Allà hi visitarem la meravellosa catedral: 
les portes de bronze del segle XII obra de Pisano, el conjunt de mosaics dels segles XII i XIII que cobreixen les voltes i a 
on podem llegir el cicle complert de l’Antic i el Nou Testament i dinarem en un restaurant. Desprès tornarem a Palerm on 
hi haurà una mica de temps lliure per gaudir de la ciutat. 
 
Dimarts 3 d’ octubre 2023.- PALERM – SEGESTA - ERICE  – AGRIGENTO 
Esmorzar i sortida cap a Segesta, on  farem una parada per visitar l’interessant temple dòric construït 430 anys abans de 
Crist, es tracta d’un dels temples més ben conservats d’Itàlia i un dels testimonis més significatius de l’arquitectura dòrica  
Desprès seguirem cap a Trapani, coneguda per les seves salines. Després a Erice, una antiga ciutat fenícia que es troba 
situada en un lloc meravellós a 750 metres d’alçada en el Mont Eryx, com un balcó sobre el mar. Dinar en un restaurant.  
Desprès visitarem aquesta població : església Matrice – Muralles –Castell de Venus. Desprès sortirem cap a 
AGRIGENTO. Sopar i dormir. 
 
Dimecres 4 d’ octubre 2023.-  AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – CATANIA/ZONA TAORMINA 
Esmorzar. Visita de la zona arqueològica de la Vall dels Temples acompanyats de guia local. Aquí hem de destacar els 
temples de Hèrcules , Concòrdia, Jupiter i Juno. Després sortirem cap a PIAZZA ARMERINA, població situada al centre 
de l’illa. Dinarem en un restaurant i a la tarda visitarem l’interessant Villa Romana de Casale, una casa romana dels 
segles III i IV abans de Crist on es pot admirar una interessant col•lecció de mosaics. Acabada la visita seguirem la nostra 
ruta fina a  Catania o la  Zona de Taormina. Sopar i dormir. 
 
Dijous 5 d’ octubre 2023.-  CATANIA / ZONA TAORMINA –  SIRACUSA – NOTO – CATANIA/ TAORMINA 
Esmorzar, sopar i dormir. 
Després de l’ esmorzar sortida  cap a SIRACUSA, una ciutat situada en un lloc privilegiat, al fons d'una badia, una ciutat 
que en el passat va ser rival d'Atenes. Aquí va néixer el gran Arquímedes. Visitarem la ciutat acompanyats de guia local 
de parla castellana. Visitarem la zona arqueològica: Teatre grec - Amfiteatre romà - La Latomia del Paradís on hi ha l'orella 
de Dionís. També visitarem la ciutat antiga a l'illa d' Ortigia on es troba la catedral. Dinar en un restaurant. De tornada 
farem una parada a Noto per veure el centre històric. 
 



Divendres 6 d’ octubre 2023.-  CATANIA/ ZONA TAORMINA – VOLCÀ ETNA - CIUTAT TAORMINA 
Esmorzar, sopar i dormir. 
Aquest dia el dedicarem a visitar aquesta zona acompanyats de guia local de parla castellana. Anirem al Etna el volcà 
més alt d’Europa 3.342 m, el punt culminant de l’illa. L’Etna es considerat el mite de Polifem, Aci i Galatea “ la muntanya 
viva” del Mediterrà doncs tot sovint entre en erupció. La seva característica es la varietat de colors des del negre de la 
lava, al verd dels boscos, al blau del mar i el blanc de la neu. L’ autocar ens portarà fins al Refugi Sapienza on visitarem 
els  cràters de Mont Silvestri. Si el temps atmosfèric ho permet hi ha la possibilitat de pujar més amunt amb el telefèric.  
Dinarem en un restaurant de la zona i a la tarda visitarem la ciutat de Taormina també acompanyats de guia local, on 
podrem visitar l’interessant i ben situat Teatre Grec – el centre històric de Taormina amb les seves esglésies de tots els 
estils – Corso Umberto etc. 
 
Dissabte 7 d’ octubre 2023.-  CATANIA/ZONA TAORMINA – CATÀNIA – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar . Farem una visita pel centre de la ciutat fins l’hora del  trasllat al Aeroport de Catània per sortir amb avió cap a 
Barcelona a les 15.O0 h. Arribada, a les  17.20 h, recollida equipatge. Trasllat amb autocar al punt d’ origen. FI DEL 
VIATGE. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA:   1.585 Euros 
 
Inclou.- Trasllats amb autocar al Aeroport de Barcelona des del punt d’origen i tornada. Bitllets d’avió Barcelona -  Palerm 
– Catània - Barcelona. Estada en hotels 4 estrelles ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Transport en autocar pel 
recorregut de l’illa. Tots els menjars que s’indiquen. Totes les visites esmentades en el programa. Assegurança de viatge. 
Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. Guies locals de parla castellana a  Taormina –  Piazza Armerina  - 
Agrigento – Palerm – Monreale. Les entrades al parc arqueològic i la catedral de Siracusa, La Villa Romana del Casale a 
Piazza Armerina, La Vall dels Temples a Agrigento, les catedrals de Palerm i Monreale. 
 
No inclou.- Extres d’hotel: minibars. 
Les entrades a museus i monuments no especificades.  Els dinars del primer i l’ últim dia degut als horaris dels avions. 
 
Per habitacions individuals caldrà pagar un suplement de:  215 euros 
 
 


