
  

  

ΜΜεεγγάάλλοοςς  ΓΓύύρροοςς  

ΣΣιικκεελλίίααςς  

ΠΠααλλέέρρμμοο,,  ΜΜοοννρρεεάάλλεε,,  ΤΤσσεεφφααλλοούύ,,  ΈΈρριιττσσεε,,  

ΣΣεεγγέέσσττηη,,  ΣΣεελλιιννοούύννττααςς,,  ΑΑκκρράάγγααννττααςς,,  



ΠΠιιάάττσσαα  ΑΑρρμμεερρίίνναα,,  ΣΣυυρραακκοούύσσεεςς,,  ΑΑίίττνναα,,  

ΚΚααττάάννιιαα,,  ΤΤααοορρμμίίνναα    
 
 
 

 
 
 
 
 

➢ Ένα 8ήμερο πλήρες πρόγραμμα στη Σικελία, με το οποίο επισκεπτόμαστε το υπέροχο 

Παλέρμο, το περίφημο Μονρεάλε, την παραθαλάσσια Τσεφαλού, την επιβλητική 

Ακρόπολη του Σελινούντα, την Πυργούπολη Έριτσε, τον δωρικό ναό της Σεγέστης, την 

Κοιλάδα των Ναών του Ακράγαντα, την ρωμαϊκή Βίλλα ντελ Καζάλε τα υπέροχα 

ψηφιδωτά στην Πιάτσα Αρμερίνα, την αρχαιοελληνική πόλη των Συρακουσών, το 

μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, το ηφαίστειο της Αίτνας, την 

πανέμορφη Κατάνια και την γραφική Ταορμίνα με το επιβλητικό αρχαιοελληνικό της θέατρο 

➢ Με εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή προς το Παλέρμο 

και απογευματινή από την Κατάνια, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας  

➢ Με διανυκτερεύσεις στις σημαντικότερες πόλεις της Σικελίας - Παλέρμο, Ακράγαντα, 

Συρακούσες και Κατάνια με την έντονη νυχτερινή ζωή 

➢ Με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (οι φόροι διαμονής περιλαμβάνονται στο ποσό 

που καταβάλλεται στην Ελλάδα και δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία) 

TTTiiipppsss      



➢ Με Κρουαζιέρα στις Συρακούσες 

➢ Με τοπικούς ξεναγούς σε Παλέρμο, Ακράγαντα, Συρακούσες, Σεγέστη, Έριτσε 

Σελινούντα και Πιάτσα Αρμερίνα (επιπλέον του έμπειρου Έλληνα αρχηγού-συνοδού του 

γραφείου μας) για πλήρεις ξεναγήσεις  

 
 

Η Σικελία βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και είναι το μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης. 

Χωρίζεται από την ηπειρωτική Ιταλία με τα στενά της Μεσσήνης, όπου σύμφωνα με τη 

μυθολογία, καραδοκούσαν η Σκύλλα και η Χάρυβδη.  

Είναι πλούσια σε ιστορία αιώνων και κληρονόμος όλων των πολιτισμών που πέρασαν από 

τα ηφαιστειογενή εδάφη της. Οι Έλληνες, οι Φοίνικες, οι Καρχηδόνιοι, οι Ρωμαίοι, οι 

Βυζαντινοί, οι Άραβες, οι Νορμανδοί, οι Φράγκοι, οι Ισπανοί, όλοι έχουν επιδράσει με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο στην αρχιτεκτονική και στα εξαιρετικής αξίας μνημεία της. Οι 

αρχαιοελληνικοί ναοί συναντούν τα βυζαντινά τείχη και η αραβική αρχιτεκτονική τα μπαρόκ 

κτίρια. 

Από το τριγωνικό της σχήμα και τα τρία της ακρωτήρια, οι Έλληνες την ονόμασαν 

Τρινακρία. Στην ονομασία αυτή αλλά και στη μυθολογία παραπέμπει εξ άλλου και το 

έμβλημά της, που είναι ένας ανθρωπόμορφος δίσκος του ήλιου και μια φτερωτή μορφή 

(μέδουσα) με τρία πόδια που συστρέφονται προς τα αριστερά, δίνοντας την ψευδαίσθηση 

της συνεχούς κίνησης.  

Οι ελληνικές πόλεις-κράτη της Σικελίας μαζί με αυτές της Νότιας Ιταλίας, αποτελούσαν την 

Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia), κέντρο της γέννησης σπουδαίων πνευματικών, 

πολιτιστικών και επιστημονικών ζυμώσεων. Ο Εμπεδοκλής και ο Αρχιμήδης ήταν και οι δυο 

Σικελιώτες.  



Η φυσική ομορφιά και η ποικιλομορφία των τοπίων της, τα γραφικά χωριουδάκια και οι 

πανέμορφες πόλεις της, τα εκπληκτικά παλάτια και οι μεγαλόπρεποι ναοί της, η γευστική 

κουζίνα και τα φημισμένα κρασιά της, η μουσική και το μεσογειακό ταπεραμέντο των 

κατοίκων της, όλα μαζί συνθέτουν έναν θαυμάσιο ταξιδιωτικό προορισμό, που μας 

αποκαλύπτει με θαυμαστό τρόπο τα μυστικά του! 

 

1η μέρα: Αθήνα - Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, τον Πάνορμο 
των αρχαίων Ελλήνων. Φθάνοντας θα 
αναχωρήσουμε για το περίφημο Μονρεάλε, ο 
Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από τα 
εντυπωσιακότερα μνημεία της Νορμανδικής 
Σικελίας. Το εσωτερικό του κοσμείται με ψηφιδωτά 
βυζαντινών και σικελών καλλιτεχνών. Επιστροφή 
στο Παλέρμο και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τον 
μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό με τους τάφους των 
Νορμανδών βασιλέων και το σκήνωμα της 
πολιούχου Αγίας Ροζαλίας, θα δούμε την γραφική 
Πιάτσα Πραιτόρια με το Δημαρχείο και το σιντριβάνι 
με τα αγάλματα, το λυρικό θέατρο Μάσσιμο, την μεγάλη πλατεία με το θέατρο Πολυτεάμα, το επιβλητικό 
Παλάτσο Ντέι Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση παρεκκλήσι, την Μαρτοράνα και την παραλιακή 
λεωφόρο που σφύζει από ζωή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο FEDERICO 
CENTRAL PALACE II 4* (www.federicopalermo.it). Διανυκτέρευση.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federicopalermo.it/


2η μέρα: Παλέρμο - Τσεφαλού - Παλέρμο 
Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Τσεφαλού, όπου θα δούμε την πιάτσα Ντουόμο και τον 
Καθεδρικό ναό του Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Επιστροφή στο Παλέρμο και χρόνος 
ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Διανυκτέρευση.   

 
3η μέρα: Παλέρμο - Έριτσε - Σεγέστη - Σελινούντας - Ακράγαντας  

Σήμερα το πρωί θα 
αναχωρήσουμε για την 
Πυργούπολη Έριτσε, που 
κτισμένη καθώς είναι σε έναν 
επιβλητικό βράχο ύψους 750 
μέτρων, αγναντεύει τις αλυκές του 
Τράπανι και τα νησιά της Εγάδης. 
Ελεύθερος χρόνος για να 
περιπλανηθούμε στα στενά, 
γεμάτα λουλούδια σοκάκια της 
πόλης. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τον περίφημο 
δωρικό ναό της Σεγέστης και θα 
συνεχίσουμε για τον Σελινούντα, 
μια ονομαστή πόλη της Μεγάλης 
Ελλάδας. Επίσκεψη στο 
αρχαιολογικό πάρκο με την 
Ακρόπολη και αναχώρηση για την 
ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" του 
Ακράγαντα. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο DELLA VALLE WELLNESS & SPA 4* (www.hoteldellavalle.ag.it). Διανυκτέρευση.    

http://www.hoteldellavalle.ag.it/


 

 
4η μέρα: Ακράγαντας, Ξενάγηση - Πιάτσα Αρμερίνα - Συρακούσες   
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης 
θα γνωρίσουμε το εντυπωσιακότερο διασωθέν 
συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της 
Σικελίας. Θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της 
αρχαίας πόλης και θα "ακουμπήσουμε" τους 
ναούς της Ήρας, της Ομόνοιας, του Ηρακλή, 
των Διόσκουρων και του Ολυμπίου Διός. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Πιάτσα 
Αρμερίνα, όπου θα επισκεφθούμε  την 
περίφημη ρωμαϊκή Βίλλα ντελ Καζάλε (Villa 
Romana del Casale, 3ου-4ου μ.X. αιώνα), τα 
υπέροχα ψηφιδωτά της οποίας, αποτελούν 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Συνεχίζουμε για την αρχαιοελληνική 
πόλη των Συρακουσών. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο CENTRALE 4* 
(www.centralesr.com). Διανυκτέρευση.    
 
5η μέρα: Συρακούσες/Ορτυγία, Ξενάγηση, 
Κρουαζιέρα  
Πρωινή ξενάγηση στις Συρακούσες κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τα 
σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού της 
πάρκου, όπως το αρχαίο ελληνικό θέατρο, το 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο και το περίφημο "Αφτί του 
Διονύσου". Συνεχίζουμε προς το ιστορικό 
κέντρο των Συρακουσών, το νησάκι της θρυλικής Ορτυγίας, όπου θα δούμε τον ναό του Απόλλωνα, την 
πλατεία του Αρχιμήδη, την πηγή της Αρετούσας και την πλατεία DUOMO με τον μοναδικό Καθεδρικό ναό 
ενσωματωμένο στον αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς! Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και θα 
απολαύσουμε μια υπέροχη Κρουαζιέρα διάρκειας περίπου μίας ώρας. Θα περάσουμε δίπλα από γραφικά 
καρνάγια, βραχονησίδες, θαλάσσια σπήλαια, κανάλια, την πλευρά της εστέτ Ριβιέρας των Συρακουσών κλπ. 
Η θέα προς τις υπέροχες δαντελωτές ακτές και τις πολυτελείς βίλες είναι εκπληκτική, οι δε τιμονιέρηδες, 
γεμάτοι σιτσιλιάνικο μπρίο και χιούμορ, είναι τέλειοι στην ποιοτική ξενάγηση. 
 

http://www.centralesr.com/


 

6η μέρα: Συρακούσες - Αίτνα - Κατάνια 
Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα. Η ονομασία 
Αίτνα προέρχεται πιθανόν από την ελληνική λέξη αίθω, που σημαίνει "καίγομαι". Θα μεταβούμε οδικώς μέχρι 
τους πρόποδες του βουνού και θα ανεβούμε με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στην κορυφή, όπου με ειδικό 
όχημα (έξοδα ατομικά) θα δούμε από κοντά μικρούς ή μεγάλους κρατήρες, ενεργούς και μη. Συνεχίζουμε για 
την Κατάνια, την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Σικελίας, το "αντίπαλο δέος" του Παλέρμο, ένας γαστρονομικός 
παράδεισος, αλλά και η πόλη που θεωρείται ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή ζωή σε ολόκληρο το νησί. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ROMANO HOUSE 4* (www.romanohouse.it). Διανυκτέρευση. 
 

 

7η μέρα: Κατάνια, Ξενάγηση  
Πρωινή ξενάγηση στην "Citta Nera" δηλαδή την "Μαύρη Πόλη" όπως 
επονομάζεται η Κατάνια, καθώς η λάβα του ηφαιστείου αποτέλεσε 
υλικό δόμησης των κτιρίων της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
περπατήσουμε στην παλιά πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες, 
τα ασπρόμαυρα μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του 
ελέφαντα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, οδός 
Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την όπερα Μάσιμο Μπελίνι κ.ά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Διανυκτέρευση.    
 

8η μέρα: Κατάνια - Ταορμίνα - Αθήνα  
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα, όπου φθάνοντας θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια 
της με τα νεοκλασικά αρχοντικά και θα καταλήξουμε στο επιβλητικό αρχαιοελληνικό της θέατρο (Teatro 
Greco) με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 
επιστροφής για την Αθήνα. 

http://www.romanohouse.it/


ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 

χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 

  

  

  

  

  
  

  

  
 
 
 
 
 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΛΕΡΜΟ, ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES  

❖ Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις (2 στο Παλέρμο, 1 στον Ακράγαντα, 2 στις Συρακούσες, 2 στην Κατάνια) 

σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  

❖ Μπουφέ πρόγευμα  

❖ Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα   

❖ Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, Ακράγαντα, Συρακούσες, Σεγέστη, Έριτσε Σελινούντα και Πιάτσα 

Αρμερίνα (επιπλέον του έμπειρου Έλληνα αρχηγού-συνοδού του γραφείου μας) για πλήρεις ξεναγήσεις  

❖ Εισιτήριο Κρουαζιέρας την 5η μέρα   

❖ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

  

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Φόροι αεροδρομίων, 

επίναυλοι καυσίμων, check 

points, parking, φόροι 

πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια 

και ασφάλεια COVID για 

ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 350 

❖ Επιβάρυνση από 

Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 

πόλεις: € 140 με AEGEAN 

(ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα) 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, 

μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, τελεφερίκ και ειδικό όχημα στην Αίτνα 

❖ Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 

 
 

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  

  

33,,  1177,,  3311  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  

77,,  1144,,  2211,,  2288  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,  

44  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  

88  μμέέρρεεςς  

  

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

Δίκλινο  795  

3ο άτομο έως 12 ετών      595 

Μονόκλινο 1045    



ΠΠττήήσσεειιςς  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  
 
 

 

 

 

A3 03/07  ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 10/07 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 17/07 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 24/07 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 31/07 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 07/08 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 07/08 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 14/08 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 14/08 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 21/08 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 21/08 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 28/08 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 28/08 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 04/09 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

A3 04/09 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΕΡΜΟ A3 676  08:00 - 08:50 11/09 ΚΑΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 673  19:25 - 21:55 

 

 

 

 


