
SICÍLIA 
L’ILLA BONICA 

Del 26 de març al 2 d’abril 2023


PROGRAMA 
Diumenge 26 de març 
Al migdia sortirem en avió des de Barcelona cap a Catània. Ens traslladarem a la costa 
nord per a deixar l'equipatge a l'allotjament i realitzar un primer recorregut pel poble 
d’Acitrezza, on soparem. Després ens traslladarem a dormir en l'allotjament.


Dilluns 27 de març 
Dedicarem el matí a la magnifica localitat de Taormina, on descobrirem racons amagats i 
visitarem l'antic teatre grec abans de la pausa per a menjar. A la tarda acabarem la 
passejada i després ens dirigirem Riposto per sopar abans de tornar a l’allotjament a 
descansar.


Dimarts 28 de març 
Jornada dedicada a la zona sud de l'Etna, amb un fàcil passeig pels cràters pròxims al 
Rifugio Sapienza. Dinarem al lloc i després baixarem fins a Catània per passejar en els 
carrers del casc antic. Acabarem el dia al poble costaner de Capo Mulini on veurem el 
capvespre i soparem, abans de tornar a l'allotjament per reposar.


Dimecres 29 de març 
Després d’esmorzar ens dirigirem a Siracusa, ens instal·larem a l’hotel i realitzarem una 
primera passejada per l’antic barri d’Ortigia, on acabarem el dia abans de tornar a 
l'allotjament per a reposar.


Dijous 30 de març 
Jornada dedicada a la part meridional de l’illa, començant per la magnífica ciutat de 
Noto, on dinarem. A la tarde ens dirigirem a Modica, una altra de les perles del barroc 
sicilià, per acabar el dia a la costa, concretament al seu extrem sud, davant l’Isola de le 
Correnti, abans de tornar a Siracusa per sopar i descansar.


Divendres 31 de març 
Dia dedicat a l’interior de la regió, començant per Caltagirone i la seva magnífica escala 
en ceràmica. Continuarem fins a Piazza Armerina per visitar la magnífica Villa Romana del 
Casale, on dinarem. A la tarda ens aproparem a l’encimbellada ciutat d’Enna, amb vistes 
panoràmiques sobre els camps i la població de Calascibetta. Al capvespre tornarem a 
Siracusa per sopar i descansar.


Dissabte 1 d’abril 
Després d’esmorzar recorregut per la reserva natural de Vendicari, i després trasllat al 
poble de pescadors de Marzamemi, on dinarem. A la tarda retorn a Siracusa per visitar el 
parc arqueològic Neopolis de Siracusa. Sopar a Ortigia i repós.

 
Diumenge 2 d’abril 
Després d’esmorzar últim recorregut per Siracusa per veure l’ambient festiu abans de 
dinar. Tot seguit trasllat a l'aeroport de Catània per a tornar a Barcelona.




Si les causes meteorològiques ho requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 1960 €. 


Inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Catània i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 7 nits, tots els desplaçaments en 
el destí amb vehicle de lloguer, entrades i visites als llocs programats i una assegurança 
mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el desplaçament fins a l'aeroport de sortida, 
els menjars i tot el que no estigui indicat específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 1660 €. 


