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TRAPANI - MONTE PELLEGRINO - PALERMO - MONREALE - WYSPY LIPARYJSKIE - KATANIA -

TAORMINA - SYRAKUZY - PIAZZA ARMERINA - AGRYGENT - TRAPANI 
 

Termin:  25.06 - 02.07.2019 r. 
 

DZIEŃ 1:  Wylot  z Berlina do Palermo,  Monte Pellegrino 
O wyznaczonej godzinie (ok. 04:30 nad ranem)* spotykamy się na lotnisku w Berlinie (port lotniczy Tegel). Odprawa 
biletowo – bagażowa. Wylot do Palermo (na Sycylii) o godz. 06:30.* Lot z przesiadką w Monachium. Przylot do Palermo 
o godzinie 11:10.*  Transfer autokarem. Udamy się do Sanktuarium św. Rozalii na Monte Pellegrino. To sanktuarium 
zostało zbudowane na miejscu groty, umieszczonej na półce skalnej – 455 m npm, gdzie żyła i zmarła św. Rozalia – 
patronka Palermo. Msza Św.  Przejazd do hotelu w Palermo.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

DZIEŃ 2:  Palermo,  Monreale 
Rano, po śniadaniu, udamy się na zwiedzanie stolicy Sycylii – Palermo. Spacer śladami św. Rozalii po Starym Mieście, 
Pałac Normanów, Porta Nuova, Plac Wstydu, Porta Felice. Nawiedzenie katedry i modlitwa przy srebrnym sarkofagu 
patronki - św. Rozalii z Palermo. Następnie przejedziemy do Monreale, by zobaczyć imponującą katedrę, największą 
budowlę z okresu panowania Normanów, pokrytą ponad 6 tys. m2 złotych mozaik. Po zakończonym zwiedzaniu udamy 
się już do hotelu zlokalizowanego w północno-wschodniej części wyspy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

DZIEŃ 3:  Wyspy Liparyjskie  
Rano śniadanie, następnie przejazd na rejs wokół archipelagu Wysp Liparyjskich (Vulcano, Lipari). To malownicze 
wysepki pochodzenia wulkanicznego. Możliwość kąpieli w błotach siarkowych, plażowania lub wspinaczki na krater. 
Popołudniu powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 

DZIEŃ 4:  Katania,  Taormina 
Rano, po śniadaniu udamy się do Katanii. Msza Św. w Katedrze miasta – Duomo. W katedralnej Kaplicy św. Agaty 
przechowywane są relikwie Świętej patronki Katanii. Zobaczymy także fontannę Słonia, opactwo św. Agaty. Następnie 
dotrzemy do Taorminy, najsłynniejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze 
Antycznym, skąd rozciąga się wspaniała panorama na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. Spacer po uroczym, pełnym 
średniowiecznych budynków starym mieście. Obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 5:  Syrakuzy 
Rano, po śniadaniu, przejedziemy do Syrakuz, jednego z największych i najpiękniejszych miast Sycylii założonego przez 
Koryntian w VIII w p.n.e, gdzie urodziła się i zmarła śmiercią męczeńską św. Łucja, patronka miasta. Nawiedzimy 
Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej. Zwiedzimy stare miasto mieszczące się na wyspie Ortiga: katedrę wybudowaną na 
fundamentach świątyni Ateny oraz Fontannę Aretusa. Zobaczymy również Park Archeologicznych, a w nim Teatr grecki i 
Rzymski, oraz słynne Ucho Dionizosa. Do tego prześwietnego miasta zawitał także św. Paweł. W godzinach 
popołudniowych wrócimy do hotelu. Czas wolny. Wieczorem obiadokolacja i nocleg. 
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DZIEŃ 6:  Wypoczynek  
Po śniadaniu czas wolny. Dzień przeznaczony na wypoczynek. Obiadokolacja w hotelu, nocleg. 
 

DZIEŃ 7:  Agrygent  
Rano, pośniadaniu, udamy się w kierunku południowej części wyspy, do słynnego Agrigento, miasta założonego przez 
greckich kolonistów w VI w. p.n.e. Zwiedzimy Dolinę Świątyń, jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych w 
basenie Morza Śródziemnego, w której znajdują się ruiny świątyń greckich i rzymskich, kolumny, mały amfiteatr i 
audytorium. Po zakończonym zwiedzaniu przejedziemy już z powrotem w kierunku Palermo. Przyjazd do hotelu w 
godzinach wieczornych. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

DZIEŃ 8:   Palermo -> Berlin 
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot z Palermo około godz. 11:55.* Lot z 
przesiadką w Monachium.  Lądowanie w Berlinie o godz. 17:05.*   Pożegnanie z pilotem, zakończenie pielgrzymki. 

 

Cena:  4100 zł/os. 
 

CENA ZAWIERA:  

 Przelot liniami lotniczymi Lufthansa na trasie:  Berlin – Palermo (Sycylia) – Berlin  (lot z przesiadką w Monachium); 

 Wszystkie opłaty lotniskowe i paliwowe;  bagaż podręczny 8 kg + bagaż główny 23 kg;  poczęstunek w samolocie; 

 transfer autokarem na/z lotnisko w Berlinie;   

 przejazd komfortowym autokarem na trasie (klimatyzacja, video, rozkładane fotele); 

 7 noclegów w hotelach 3*** (pokoje 2 – osobowe pełnym węzłem sanitarnym;  możliwość pokoi 3-osobowych – dla chętnych); 

 wyżywienie 2 x dziennie:  7 śniadań, 7 obiadokolacji; 

 ubezpieczenie Signal Iduna:  KL  i NNW, choroby przewlekłe; 

 opiekę doświadczonego pilota; 

 przedstawiony program pielgrzymki,  Msze Św.,   

 podatek VAT. 
 

CENA NIE ZAWIERA:   

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek, rejsu na Wyspy Liparyjskie, taks klimatycznych, 
składki na Turystyczny Fundusz gwarancyjny,  kosztów związanych z realizacją programu  (około 140 EUR/os. – płatne u pilota w 
autokarze i rozliczane na koniec pielgrzymki);   

 napoi do obiadokolacji;   

 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki  ( 4,14 % wartości pielgrzymki -  płatne w dniu zapisu);    

 świadczeń niewymienionych w ofercie;   

 dopłaty do pokoju SGL  (na zapytanie;  kwota dopłaty: ok. 650 zł).  
 

UWAGI! 
1. B.P. ORLANDO Pielgrzymki zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności 
zwiedzanych obiektów.  

2.  Przelot realizowany będzie przez linię lotniczą Lufthansa.  

     * podane na programie godziny lotów mogą ulec zmianie! 

3. B.P. ORLANDO Pielgrzymki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
zmiany dokonane przez linie lotnicze. W przypadku zmiany godzin przelotów 

B.P. ORLANDO Pielgrzymki zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

5.  Cena została skalkulowana dla grupy 46 os.  
6.  Oferta cenowa została przygotowana na podstawie dostępności miejsc w liniach lotniczych i hotelach w dniu 12.10.2018 r. i jest 
ważna do dnia 24.10.2018 r.  Do tego czasu jest założona rezerwacja wstępna (niezobowiązująca) w liniach lotniczych. W momencie 
wpłaty zaliczki przez grupę bilety są rezerwowane i wówczas oferowana cena i termin pielgrzymki będą ostatecznie potwierdzone. 

KONTAKT: KS. ROBERT 
PARAFIA ŚW. JÓZEFA W ZIELONEJ GÓRZE 

TELEFON: 606 874 657 
 

Ponieważ wycenę programu przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym względem jego realizacji, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w 
przypadku znaczącego wzrostu kursu walut, wzrostu cen paliwa, opłat lotniskowych, itp. cena może ulec zmianie. 
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