
TERVEZETT FAKULTATÍV PROGRAMOK  (A PROGRAMOK ÉS ÁRAIK 

VÁLTOZHATNAK!!) 

Figyelem! A részvételi díjak a helyszínen fizetendők Euróban! A fakultatív 

programok június 17 és szeptember 21 között a helyszínen foglalhatók, minimum 

létszám megléte esetén indulnak! A programok nem tartalmaznak étkezéseket! 

  

Etna- Alcantara szurdok - HÉTFŐ 

Délelőtt Európa legnagyobb, legaktívabb tűzhányókára megyünk. Autóbuszunkkal közel 2000 m-ig jutunk 

föl, a Silvesri kráterekig. Aki szeretne tovább menni, annak lehetősége van kabinos felvonóval 2 400-ig 

fölmenni, majd onnan a központi kráterek aljáig terepjáró buszokkal. Ez a felejthetetlen élmény kb 64 

Euróba kerül, amit az idegenvezető szed össze, és egyben váltja meg a jegyeket a fölmenni 

szándékozóknak. Az Etnán alkalmunk nyílik megkóstolni a helyi készítésű italokat, mézeket, alkalom van 

ajándékvásárlásra, van lehetőség étkezésre is. Meleg ruha ajánlott! Programunk az Alcantara -szurdok 

fölkeresésével folytatódik ahova a lifthasználat 7 Euró/fő, de aki vállalkozó szellemű az lemehet lépcsőn is, 

amiből szám szerint 234 db van, és ez a szám fölfelé sem változik! Részvételi díj: kb 44 Euro/fő 

Piazza Armerina-Agrigento - KEDD 

Letojanniból 7 órakor indul az autóbuszunk és kb 9.15-re érkezünk a késő római korban épült hatalmas 

villához. a kb. 3 000 m2 padlómozaik helyreállítása és konzerválása 18 millio Euroba került. Teljes 

pompájában 2013. január 1-óta látható. Mind a hajdani arab mozaik készítők, mind a mai restaurátorok és 

régészek csodálatosat alkottak! Rövid szabadidő után ismét buszba szállunk és másfél órás utazás után 

érünk a Templomok Völgyébe, ahol a Krisztus utáni V. sz.-ban épült görög dór templomokat (Concordia, 

Zeusz, Héra, Herkules, Castor és Pollux) keressük föl helyi idegenvezetőnk kíséretében. Rövid szabadidő 

után indulás vissza a szálláshelyünkre. Belépők: 10-10 Euro, 65 év felettieknek, 18 év alattiaknak 

ingyenes. Részvételi díj: kb 55 Euro/fő 

Lipari- Vulcano - SZERDA 

Kora reggel indulunk Milazzoba, ahonnan 9 órakor indul a Taranto Navigazione hajótársaság elegáns 

hajóinak egyike a vulkanikus szigetcsoport felé. A hajókon bár és mosdók is vannak. kb. 1 órás hajózás 

után érkezünk meg 7 vulkánikus sziget legnagyobbikára, Liparira. Itt közös séta keretében fedezzük fel 

ennek a gyönyörű szigetnek apró zugait, virágos sikátorait. Sétánk során megkóstolhatjuk a sziget egyik 

fontos termékét, a kapribogyót, vagy a kapri savanyított vagy sóban pácolt termését, a kukuncsát. Az         

"asszonyok lépcsőjén" jutunk föl a görögök hajdani akropoliszához, ahol a barokk stílusban épült, 

St. Bartalomeo tiszteletére emelt templomot tekinthetik meg szabadidőben. Közös séta a szabadtéri 

arheologiai múzeumban. Kb. másfél óra szabadidő után indulunk tovább Vulcano szigetére. Fél óra múlva 

köt ki hajónk a Porto Levantéban. Itt a fekete homokos strand, ill.egy természetes medence várja a 

turistákat. Utóbbiban dagonyázhatnak az elszántak. Belépő: 2 Euro+1 Euro a zseton, amivel az édesvizű 

zuhany használható. A mai napig aktív vulkáni szigeten ajándéktárgy üzletek és éttermek találhatók. 16 

órakor indul vissza hajónk Milazzóba, ahova kb. 17 órára érkezünk.  

Részvételi díj: kb 71,5 Euro/fő 



Siracusa (Syracousai) - CSÜTÖRTÖK 

A város ősét az ie. VII.sz.-ban a korinthosi görögök alapították, és hamarosan a sziget 

leggazdagabb kereskedelmi kolóniájává fejlődött. Fénykorában több mint 200 000 lakosa volt. Európa egyik 

legnagyobb ásatási területen található a Latomia del Paradiso, a Paradicsomi Kőfejtő. Az arabok ültették be 

dísznövényekkel, gyümölcsfákkal azt a hajdani kőfejtőt, melyben 10 ezer athéni fogoly lelte halálát. Itt 

található a Dionysios füle. Az ismeretlen rendeltetésű, különleges formájú mesterséges barlang, melynek 

akusztikája egészen különleges. A sóhaj hangját tizenkétszeresére erősíti fel. A ma már mindenki által 

ismert legendát -amely a barlanghoz fűződik- Caravaggio olasz festőnek köszönhetjük. A hatalmas áldozati 

oltár méretei ámulatba ejti az idelátogatókat. A görögök által "épített" szánházban a mai napig tartanak 

klasszikus görög szerzők műveiből előadásokat. A rómaiak amfiteátrumában gladiátorok harcoltak egymás, 

illetve Afrikából importált fenevadak ellen. Belépő: 10 Euro 65 év felett, 18 év alatt ingyenes A program 

Orteggia szigetén folytatódik. Maga a fürjek szigete volt a tulajdonképpeni kolónia. Itt született és élt az 

ókori világ egyik zsenije Archimedes. Itt épült Apollo és Pallas Athene tiszteletére csodás templom. Utóbbi 

2500 év múltán is a város dómja. Egyedülálló a maga nemében. Belépő egységesen: 2 Euro/fő.     

Részvételi díj belépők nélkül: kb 45 Euro/fő. 

 

Mini Sicilia-Savoca – PÉNTEK (fél napos)                                                                                                    

A Savoca-völgyben kialakított „Mini Sicilia” felkeresésével kezdjük programunkat. A 15 év munkájával, 

igényesen elkészült parkban a sziget legjelentősebb kulturális értékeket képviselő épületek, műemlékek 

kicsinyített másai láthatók. A szigeten megfordult, hosszabb-rövidebb itt uralkodó népek kultúrájából 

kaphatunk kis ízelítőt. Innem megyünk fel Savoca városába, ahol a Keresztapa című több Oscar díjjal is 

jutalmazott film legjelentősebb jeleneteit forgatták. Program során a belépőkért kb 3 euro/fő.  

Részvételi díj belépők nélkül :Kb 37 euro/fő  

 

 

GYERMEKEKNEK (2-12 ÉVES KORIG) 50 % kedvezmény biztosított a részvételi 

díjból, kivéve a Lipari-Vulcano fakultatív programot ahol teljes összeg fizetendő.  

A részvételi díj nem tartalmazza a belépőjegyeket (felnőttnek és gyermeknek egyaránt 

fizetendő) 
 


