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Des de  

680 € 

 
GC 1881 

Sicília 11 dies 

La millor illa de la Mediterrània 

 

Aventura’t a l’illa més gran del Mediterrani i la que posseeix més contrastos: Els millors temples grecs, els millors volcans 

d’Europa (alguns, com l’Stromboli erupcionant cada 20 minuts) i ciutats que barregen l’essència mediterrània i el barroc més 

extrem. Sicília no només és un paradís cultural com ho demostra la Capella Palatina de Palerm o la Catedral de Montreale; és 

una illa que et convida a menjar bé, a descobrir mil i un racons de les seves vil·les mil·lenàries en un ambient festiu. A la 

primavera l’illa esclara entre la verdor dels camps de blat i les flors; a l’estiu el sol convida a perdre’s per les platges.  

 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1.- Vol a Tràpani. Dormir a Èrice 

Dia 2.- Visita d’Èrice i dels assentaments grecs de 

Segesta, Selinunte i Agrigento  

Dia 3.- Visita de Ragusa i Mòdica, les fills grans del 

terratrèmol del 1693 

Dia 4.- Ruta de Mòdica a Siracusa. Visita de les 

catacombes dels caputxins i del complexe de la 

Neàpolis i la Ortigia.  

Dia 5-6.- Zona de l’Etna. Ascensió al volcà en telefèric 

i bus. Visita de Taormina i Castelmola. 

Dia 7-8 Illes Eòlies, Visita del volcà Vulcano i de l’illa 

d’Stromboli. Es recomnana l’ascenció per veure les 

espectaculars erupcions  

 Dia 9-10.- Ruta fins a Palerm amb parada a Cefalù. 

Visita de la catedral de Monteale 

Dia 11.- Retorn a l’aeroport de Tràpani. 

 

Nota: Ruta flexible. Es pot entrar també per Palerm o 

per Catània. Es poden afegir 2-3 dies per visitar el 

centre (Villa romana de casale, Caltagirone etc…) 

 

Preus i condicions 

 

 

 

Inclou:  Allotjament en B&B o similar, cotxe de lloguer pels dies 

programats + dossier de ruta (Què fer, horaris, preus, rutes alternatives, 

mapes…) + gestions 

 

No inclou: Vol internacional, despeses i menjars no especificats a l’apartat 

“Inclou” o a la documentació del viatge. 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 
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Temple de la concòrdia (Agrigento)

 

Stromboli (erupcions cada 20 minuts)

 

Catedral de Montreale 
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Temple de la concòrdia (Agrigento) Mòdica

 

Stromboli (erupcions cada 20 minuts) Cràter de Vulcano (accesible a peu)

 

 Siracusa

804 24 15 

Mòdica 

Cràter de Vulcano (accesible a peu) 

Siracusa 
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