Sicilija z Liparskim otočjem
Program:
Stopnja težavnosti: 3

Odhod: 16. september 2017
Cena: 799 EUR

Program:
1. dan (Ljubljana - Catania)
Zbor potnikov in transfer do bližnjega evropskega letališča, od koder bomo poleteli
na Sicilijo, Catania. Transfer do namestitve in popoldan prosto na bližnji plaži.
Nočitev.
2. dan (Taormina - Vulcano - Lipari)
Po zgodnjem zajtrku nas čaka transfer do pristanišča Milazzo od koder se z
trajektom podamo do otoka Vulcano in trek na vulkanski krater. Po obisku vročih
izvirov nazaj na trajekt in nadaljevanje vožnje do otoka Lipari, kjer se namestimo
v apartmaje. Prosto in nočitev.
čas: 3-4 ur
3. dan (Lipari - Salina)
Ujamemo zgodnji trajekt do otoka Salina, kjer v pristanišču Rinella počakamo na
javni avtobus do Val di Chiesa. Začnemo prekrasen treking na vrh Fossa delle Felci
(960 metrov nad morjem). Pozno popoldan se vračamo na otok Lipari
čas: 5-6 ur
4. dan (otok Lipari - Stromboli)
Dopoldan se odpravimo na raziskovanje jugo-zahodne obale otoka Lipari, kjer si
po kratkem trekingu privoščimo kratko poležavanje in počitek. Popoldan gremo na
trajekt do otoka Stromboli in namestitev. Pozno popoldan prosto.
čas:4 ur
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5. dan (otok Stromboli)
Dopoldan obiščemo vasico San Vincenzo, popoldan pa vzpon na vrh mogočnega
vulkanskega kraterja (pridruži se nam lokalni vodnik). Nočitev na otoku Stromboli.
čas: 4 -5 ur
6. dan (otok Stromboli - Milazzo - Taormina)
Poslovimo se od otoka Stromboli, saj se z trajektom odpravimo nazaj do
pristanišča Milazzo na otoku Sicilija. Transfer do namestitve v širšem področju
Taormine. Popoldan prosto ali ogled Taormine.
7. dan (treking Etna)
Današnji dan je namenjen vzponu na mogočno Etno, sicer še delujoči vulkan. V
primeru aktivnega delovanje vulkana bomo organizirali treking v nižjih predelih
vulkana z številnimi izumrlimi kraterji, bori in prekrasnimi razlgedi na južni del
otoka.
čas: 6-7 ur
8. dan (Taormina -Catania - Slovenija )
Današnji dan je namenjen povratku v Slovenijo.
Kaj je v ceni in kaj ni?
Cena vključuje: transfer do bližnjega evropskega letališča, letalski prevoz in takse,
transfer na destinaciji po programu, trajektne vozovnice po programu, 5 x
namestitev v hotelu 2/3* na bazi nočitev z zajtrkom, 2 x namestiev v apartmajih,
slovensko vodenje, lokalni vodnik na otoku Stromboli in vzponu na Etno, DDV in
organizacija.
Cena ne vključuje: vse nakupe osebne narave, pijačo (ustekleničeno vodo),
kosilo/večerja in druge storitve, ki niso predvidene v programu. Doplačilo za
enoposteljno sobo znaša 150 eur.
___________________________________________________

Nadaljevanje odkrivanje Sicilije:
V okviru programa ponujamo možnost 4 dnevnega podaljšanja odkrivanja Sicilije, ki
vključuje ogled prekrasnega mesteca Cefalu, prestolnice Palermo ter mogočnega
arheološke parka Agrigento. Prav tako se bomo predajali užitkom prekrasnih plaž, spoznali
pregovorno "noro" nočno življenje ter se po želji podali še na treking po parku Zingaro.
Doplačilo za 4 dnevno podaljšanje znaša 300 EUR in vključuje prevoze po programu, namestitev v
hotelu 3* na bazi nočitev z zajtrkom, slovensko vodenje in organizacijo.
Cena ne vključuje kosila/večerja, vstopnine po programu in vse nakupe osebne narave!
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