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DIA 3: LLEIDA – BARCELONA – CATANIA: Trasllats en autocar a l’aeroport del Prat, per sortir en vol 

directe cap a la illa de Catània. Arribada al aeroport de Catània, assistència i trasllat a l’hotel. Sopar i 

allotjament.  

DIA 4: CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA (152 kms) : Esmorzar  i sortida cap a l’Etna: el volcà més 

alt i encara actiu d’Europa (3.345 m). Si les condicions meteorològiques ho permeten, pujarem amb el bus 

fins al Refugi Sapieza a 1.800 m d’altitud. Visita dels cràters apagats, els anomenats “Crateri Silvestri”. 

Durant segles, el volcà ha creat un lloc de natura, cultura i història per donar  lloc a un paratge únic en el 

món. Continuarem a Taormina, situada en la cimera de la pintoresca roca del Monte Tauro. Dinar. Temps 

per poder passejar i descobrir els carrerons de la ciutat o per visitar el famós teatre Grec des d’on es pot 

gaudir d’un magnífic panorama, tant de l’Etna com del Mar Jònic. Sopar i Allotjament.  

DIA 5: CATANIA – NOTO – SIRACUSA (207 kms): Esmorzar. Visita panoràmica d’aquesta bonica ciutat 

banyada pel Mar Mediterrani. Continuació cap a Noto per a visitar la capital del Barroc Sicilià, on des de fa 

poc es pot admirar la Catedral totalment renovada després de varis anys de restauració i on s’han seguit 

els procediments tradicionals de construcció. A continuació sortida cap a Siracusa, la ciutat més gran de 

l’antiguitat fundada en els 734-733 a.C. i anomenada Syraka, per a visitar el Teatre Grec i el Amfiteatre 

Romà, situat a prop de les Latomie i l’Orecchio di Dionisio. A continuació, visita de l’illa de Ortigia, que 

està unida a la terra ferma per un pont on ofereix al visitant les restes el Temple de Minerva, transformat 

en Catedral Cristiana, la llegendària Fontana di Arethusa i el Templo di Apollo. Sopar i allotjament.  

TAORMINA 

mailto:kariba@autocarsgamon.com


VIATGES KARIBA ESPECIALISTES SL – G.C. 3896 
 Camí de les Comes, 13 Pol. Ind. Torrefarrera (Lleida)  

kariba@autocarsgamon.com     973 75 00 90  
 
 

DIA 6: CATANIA – AGRIGENTO (170 kms): Esmorzar. Pel matí parada al centre de Catània, per veure la 

seva Catedral i el seu mercat del peix.  Continuació cap a Agrigento 

amb una parada a un Agroturisme. Dinar. Visita de la famosa i única 

“Vall dels Temples”, la “Ciutat més bella dels mortals” avui en dia, es 

poden admirar encara deu temples dòrics que s’erigeixen a la Vall. 

Sopar i allotjament a la regió Agrigento.  

DIA 7: AGRIGENTO –TRAPANI – PALERMO (285 kms): Esmorzar i 

sortida cap Trapani, famosa per les seves salines i els seus molins de 

sal. Realitzarem una excursió al poble medieval d’Erice sobre la Muntanya de San Giuliano, a 750 metres, 

en el que no falten muralles i vistes espectaculars sobre la costa tirrènica, les seves illes i les seves salines. 

Dinar. Continuació sortida cap a Palermo. Arribada, sopar i allotjament.  

DIA 8: PALERMO – MONREALE – PALERMO: Esmorzar. Pel matí, sortida cap a la propera Monreale per a 

visitar la seva Catedral, la seva arquitectura normanda i els seus mosaics d’or , la varen convertir en una 

de les més boniques d’Europa. Posteriorment, tornarem a 

Palermo per realitzar una visita panoràmica de la ciutat de la 

capital siciliana amb els seus palaus normands, carrers estrets i 

boniques places. Visita de la majestuosa Catedral unida per dos 

arcs de la torre del campanar. Dinar. Tarda de passeig per 

acabar d’exprimir els antics carrers plens d’història.  

DIA 9:  PALERMO – CEFALÚ – MESINA – CATANIA (373 kms):  

Esmorzar i sortida seguint la costa fins al poble de Cefalú. 

Aquest bonic poble a prop del mar ens presenta una meravellosa mostra artística  de llums i colors. No 

ens podrem oblidar  la “Cattedrale Normanna”  on la seva construcció es remonta ak 1131 i el “Lavatoio 

Medievale”. Continuació fins a Messina amb parada per dinar a un Agroturisme, i visita panoràmica de la 

ciutat. Sortida cap a Catania. Arribada, sopar i allotjament.  

DIA 10: CATANIA – BARCELONA – LLEIDA: Esmorzar. A l’hora indicada trasllat al aeroport per tornar cap a 

Barcelona. Arribada i trasllats cap al punt d’origen.  

 

PREU PER PERSONA: 1.565 € 
(preus de taxes a re-confirmar) + assegurança de cancel·lació (es recomana 

contractar-la) 

Suplement habitació individual: 345 € 

Visita i règim segons programa 

*Data d’inscripció el 13 de març amb entrega de 400€ i a la resta 12 de juny. 

 Places limitades*  

OBLIGATORI PRESENTAR FOTOCÒPIA DEL  DNI AL FORMALITZAR LA RESERVA 
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MONREALE 

AGRIGENTO 

mailto:kariba@autocarsgamon.com

