
 

 

08.09 do 15.09.2023 PIELGRZYMKA   KATEGORIA SUPERIOR  

CATANIA-ETNA-TAORMINA-NOTO-SYRAKUZY-PALERMO-MONREALE -MESYNA-TINDARI-CEFALU-AGRIGENTO 

 

 

08.09.Głogówek -Katania  

Zbiórka i wyjazd  do Krakowa  na  lotnisko po mszy świętej  

Przelot liniami Wizzair lub inne  (  Bagaż 20 kg  ) ( Tylko mały bagaż podręczny ) Przyjazd do CTA i transfer do hotelu w rejonie 

Katanii, „Mediolan Południa”, położona jest u podnóża Etny, otoczona drzewami pomarańczowymi i gajami oliwnymi. Wspaniała 

architektura kościołów i klasztorów obfituje w to miasto, które zostało zniszczone przez trzęsienia ziemi w latach 1169 i 1693.    

Odwiedzicie katedrę poświęconą św. Agacie, patronce miasta.  

Spotkanie organizacyjne obiadokolacja i nocleg  

09.09 Etna / Taormina   

Śniadanie i obiadokolacja  

Etna jest najwyższym wulkanem w Europie i ze swoją wysokością 3300 metrów w wyjątkowy sposób charakteryzuje i dominuje 

nad zachodnią częścią wyspy. Nieregularny, stożkowaty kształt wulkanu świadczy o złożoności konstruktywnych i destrukcyjnych 



procesów, którym Etna podlegała nieprzerwanie od wieków. W obecnej fazie boczne kratery charakteryzują się wylewnymi 

erupcjami, podczas gdy najwyższe kratery mają wybuchową aktywność Strombola.  

 

Wulkan Etna to niewątpliwie jeden z symboli Sycylii. Dojedziesz autokarem na prawie 2000m, gdzie możesz przejść nad 

imponującym (w międzyczasie zimnym) strumieniem lawy z erupcji w 2002 roku. Powszechnie uważana za najbardziej 

malownicze miasto Sycylii, Taormina cieszy się spektakularną lokalizacją na tarasie góry Tauro z widokiem na Etnę na zachodzie. 

Jego ulice są wspaniałą mieszanką historycznych miejsc, takich jak „Teatro Greco” oraz eleganckich sklepów i restauracji. 

Msza Św. Podczas zwiedzania do ustalenia                 Śniadanie i obiadokolacja  

10.09 Noto / Syrakuzy FD 

Noto jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury 

barokowej w południowo-wschodniej Sycylii. Stare miasto leżało w tym samym miejscu Noto Vecchia, które zostało zniszczone w 

1693 roku, a następnie odbudowane w obecnym miejscu, zaledwie 8 km na wschód. 



 

Główne zabytki znajdują się na trzech równoległych ulicach, które tworzą centrum miasta i wraz ze skrzyżowaniami tworzą 

rodzaj siatki widzianej z góry. 

Położone w jednym z najpiękniejszych nadmorskich miejsc na Morzu Śródziemnym, Syrakuzy charakteryzują się czystymi białymi 

budynkami oraz pięknem średniowiecznej i barokowej architektury. Nasza wycieczka obejmuje zwiedzanie katedry w samym 

sercu wyspy Ortygia, fontanny Aretuzy, Sanktuarium Madonny Łez i słynnego stanowiska archeologicznego. Duży eliptyczny 

amfiteatr pochodzi z czasów rzymskich. Wielkość tej struktury przewyższa jedynie Koloseum w Rzymie i Obszar Werony. Nadal 

można odczytać napisy na kamieniu, które służyły do identyfikacji miejsc siedzących. 

Msza Św. Podczas zwiedzania do ustalenia                 Śniadanie i obiadokolacja  

 

11.09 Mesyna / Tindari FD i nocleg w okolicach Palermo 

Mesyna , która zawsze odgrywała ważną rolę jako punkt przejścia głównego ruchu morskiego między wschodem a zachodem, 

północą a południem. 



 

Miasto zostało założone jeszcze przed kolonizacją grecką (przed VIII w. p.n.e.) przez wczesnych Sycylijczyków, którzy nazywali je 

„Zancle” lub „sierp” ze względu na jego szczególny kształt. 

Odwiedzimy kościół wotywny Cristo Re (Chrystusa Króla) w stylu neobarokowym, sanktuarium Montalto i katedrę, zbudowaną 

na polecenie Normanów, ze słynną figurą św. Jana Chrzciciela przypisywaną Antonello Gaginiego. Katedra w Mesynie posiada 

również największy i najbardziej skomplikowany zegar mechaniczny i astronomiczny na świecie. W południe koniecznie trzeba 

podnieść nasz wzrok na karuzelę posągów ze złotego brązu, umieszczoną na Dzwonnicy. 

Tindari z imponującym Sanktuarium Czarnej Madonny jest obecnie celem pielgrzymek religijnych. W przeszłości była kolonią 

grecką, założoną pod koniec IV w.p.n.e. Nadal można podziwiać ruiny starożytnych murów twierdzy z wieżami, bazylikę lub salę 

konferencyjną, domy, gorące kąpiele, teatr i muzeum, w których można podziwiać materiały z wykopalisk i bogate wyposażenie 

znalezione na nekropoliach. 

Msza Św. Podczas zwiedzania do ustalenia                 Śniadanie i obiadokolacja  

 

12.09 Gibilmanna / Cefalù HD 

Zbudowane na szczycie 2400-metrowego wzgórza w Gibilmanna, wiosce niedaleko Palermo i uważane za jedno z najstarszych 

sanktuariów na Sycylii, Sanktuarium Gibilmanna jest jedną z największych atrakcji religijnych Palermo. Według miejscowej 

opowieści klasztor Gibilmanna był jednym z sześciu klasztorów benedyktyńskich, które Grzegorz Wielki założył przed objęciem go 

w 590 r. przez papieża. Kiedy Arabowie podbili Palermo i jego okolice w 858 r., klasztor prawdopodobnie został opróżniony. 

Kiedy Normanowie wypędzili Arabów z Sycylii, kościół został przekształcony w przeorat i nie był już własnością benedyktynów. 

Brat kapucyn Sebastiano Majo da Gratteri założył później klasztor kapucynów obok sanktuarium, który odziedziczył niektóre 

dzieła sztuki ze starego kościoła, w tym bizantyjski fresk przedstawiający Dziewicę z Dzieciątkiem i figurę Marii w stylu 

bizantyjskim. Obok ołtarza Najświętszej Marii Panny dostawiono dodatkowe dzieła, takie jak figury św. Jana Chrzciciela i św. 

Heleny. Po tym, jak wielowiekowa fasada zawaliła się pod koniec XIX wieku, została odbudowana w stylu neogotyckim w 1907 

roku. Dziś sanktuarium przyciąga pielgrzymów przez cały rok dzięki swojej starożytnej historii i malowniczym widokom na 



łagodne zbocza otaczające Palermo i królewski błękitne wody Morza Tyrreńskiego.

 

Cefalù zostało założone w V wieku pne, w miejscu, które z pewnością było zamieszkane w czasach prehistorycznych, na co 

wskazują ślady znalezione w grotach na wschodnim zboczu gigantycznej skały „Kefaloidon” w kształcie głowy. 

Najważniejszym punktem Cefalù jest katedra, zbudowana na rozkaz Rogera II, zgodnie z legendą jako wypełnienie przysięgi 

złożonej, gdy przeżył burzę i wylądował w Cefalù. W samym mieście nadal stoi kilka średniowiecznych budynków. Należą do nich 

lavatoio, średniowieczna pralnia zasilana ze źródeł słodkowodnych. Labirynt urokliwych średniowiecznych uliczek sprawia, że 

Cefalù jest przyjemnym miejscem, niezależnie od tego, czy zatrzymujesz się na poranek, czy na cały dzień. 

Msza Św. Podczas zwiedzania do ustalenia                 Śniadanie i obiadokolacja  

 

 

13.09 Palermo / Monreale / Monte Pellegrino FD 

Palermo, położone pośród zieleni rozległych gajów cytrusowych u podnóża charakterystycznego cypla Monte Pellegrino, jest 

stolicą Sycylii. Otoczenie jest piękne, a miasto, będące mieszanką stylu europejskiego i orientalnego, nie ma sobie równych, 

pomimo ograniczonych okoliczności. Architektura, obejmująca style od arabskiego po normański, barokowy i secesyjny, nie ma 



sobie równych na Sycylii.

 

Słynne zabytki to katedra i bogato zdobiony Piazza Bellini. Oprócz historycznego centrum koniecznie trzeba odwiedzić słynną 

katedrę i Klasztor Monreale z fantastyczną mozaiką. 

Odwiedź Katakumby Kapucynów w Palermo, gdzie znajdziesz tysiące mumii z Palermo. To trzeba zobaczyć. Chociaż kapucyni nie 

są znani jako zakon monastyczny, są znani na całym świecie ze swojego niewiarygodnego memento mori, mumifikacji i układania 

zmarłych. W latach 1533-1920 w katakumbach, zabalsamowanych przy użyciu prywatnych technik, zachowało się ponad 4000 

braci i ponad 4000 lokalnych mieszkańców. 

Monte Pellegrino, charakterystyczna wapienna góra o wysokości 606 m słynie z Sanktuarium św. Rozalii, patronki Palermo. To 

sanktuarium pochodzi z 1625 roku i składa się z groty, która została przekształcona w kaplicę. Urodzona w 1130 r. święta żyła 

tam w pokucie przez wiele lat, aż do śmierci w 1166 r. Według mitu w 1624 r. jej kości uratowały Palermo przed zarazą i została 

ogłoszona świętą patronką miasta. 

Msza Św. Podczas zwiedzania do ustalenia                 Śniadanie i obiadokolacja  

14.09 

Piazza Armerina w centrum Sycylii. Tutaj odwiedzamy rzymską willę del Casale, zbudowaną między końcem III a początkiem IV 

wieku n.e. Składa się ona z ponad 40 pomieszczeń (w tym starożytnych toalet!) i zawiera jedne z najwspanialszych istniejących 

rzymskich mozaik. Na powierzchni 3.500 m² świat starożytnych Rzymian ożywa; widać jak żyli, polowali i kochali!  



 

Najbardziej znaną mozaiką jest chyba mozaika tzw. Bikini-Girls. 

Dolina Świątyń w Agrigento jest jednym z najbardziej sugestywnych miejsc starożytnego świata. Zobaczymy słynne greckie 

świątynie, najlepiej zachowane na świecie, które stoją na wysokim grzbiecie z widokiem na morze. Wszystkie świątynie 

Agrigento należą do porządku doryckiego i są w całości zbudowane z miejscowego wapienia o ciemnożółtym kolorze. Ślady 

białego materiału na powierzchniach każą badaczom sądzić, że kamień pokryty był tynkiem z proszku marmurowego. Wizyta 

kończy się w zrujnowanej świątyni Zeusa, największej świątyni zbudowanej przez Greków. 

Następnie udamy się do naszego hotelu w okolicach Palermo. 

Msza Św. Podczas zwiedzania do ustalenia                 Śniadanie i obiadokolacja  

 

15/09  

Ostatni dzień na Sycylii Transfer do Hotelu    

Msza Św.  Przed wylotem                   Śniadanie    

KRK  12:55 CTA  15:15  CTA : 13:20  15:55 

Hotele:  

 

   * Hotel Malavoglia 4* (Acitrezza - Katania)   https://hotelmalavoglia.it/ 

 

   * Hotel Domina Zagarella Sycylia 4* (Santa Flavia) https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/ 

 

 

Program: 

https://hotelmalavoglia.it/
https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/


   1. Przyjazd do CTA i transfer do hotelu w rejonie Giardini Naxos / Letojanni 

   2. Etna / Taormina FD 

   3. Noto / Syracuse FD 

   4. Mesyna / Tindari FD 

   5. Piazza Armerina / Agrigento FD i hotel w Cefalù/Palermo 

   6. Cefalu / Gibilmanna HD 

   7. Palermo / Monreale / Monte Pellegrino FD 

   8. Katania HD i transfer do apt.   

Cena pakietu:  

Minimalna ilość płatnych uczestników  45 osób € 1434 euro 

Minimalna ilość płatnych uczestników  35 osób € 1494 euro 

 

2 Posiłki dziennie do kolacji wino i woda.  UFG  TFG  / Ubezpieczanie  z Covid oraz koszty chorób przewlekłych. 

Cena zawiera wszystkie opłaty na miejscu  oprócz Taxy Turystycznej  

W cenie zawarto wstępy do zwiedzanych obiektów   

Opieka polskiego pilota na czas trwania imprezy   

Dopłata SGL € 300   

Dodatkowo  płatny transfer  Głogówek – Kraków -Głogówek  

 


