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PIELGRZYMKA NA SYCYLIĘ 
Parafia św. Ojca Pio Poznań

Cefalu – Palermo – Monreale – Monte Pellegrino – Erice – Trapani – Tindari –  
Taormina – Syrakuzy – Noto – Etna – wąwóz Alcantara - Katania 
Termin: 27.04. – 04.05.2019
Cena: 2.980 zł
DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników i transfer na lotnisko we Wrocławiu. Przelot do Palermo. Przejazd do hotelu 
w Cefalu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2Po śniadaniu przejazd  do Palermo. Zwiedzanie: Pałac Normanów, Porta Nova, fontanna Pretoria, 
kościół  La Martorana,  katedra z miejscem spoczynku św. Rozalii,  która jest  patronką miasta.  Następnie 
przejazd do Monreale, gdzie odwiedzimy katedrę Santa Maria Nuova, która od 2015 roku znajduje się na 
liście  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO.  Katedra  zachwyca  mozaikami  (m.in.  postacią  Chrystusa 
Pantokratora), błyszczącymi malowidłami oraz dużą ilością marmurów.  Dalej wyjazd do Monte Pellegrino 
i spacer do sanktuarium św. Rozalii. W miarę możliwości Msza św. 
Powrót do Cefalu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3 Śniadanie w hotelu. Wyjazd do świątyni Wenus Erycyńskiej, znajdującej się na szczycie góry Erice. 
Ze szczytu urwiska zobaczymy imponującą panoramę miasta Trapani, a w oddali wysp Egadów. Przejazd do 
pobliskiego  Trapani -  miasta  założonego  jeszcze  przez  Elymian.  Nawiedzenie  Sanktuarium  Maria  SS. 
Annunziata. Następnie przejedziemy do centrum Trapani, gdzie nawiedzimy Katedrę św. Wawrzyńca. We 
wnętrzu bazyliki podziwiać będziemy m.in. ołtarz główny, cyborium, kamienną ambonę, chrzcielnicę, tron 
biskupi. Powrót do Cefalu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4 Śniadanie. Wyjazd do miejscowości Tindari. Nawiedzimy Sanktuarium Czarnej Madonny - miejsce 
wielu cudów i uzdrowień oraz licznych pielgrzymek z różnych stron Sycylii i świata, gdzie przechowywana 
jest czczona przez ludność „Madonna Nera”. Tradycja mówi, iż ta drewniana statua bizantyjska trafiła tu z 
krajów wschodnich. Następnie przejazd do Taorminy, spacer po mieście, zobaczymy m.in. Corso Umberto – 
główną ulicę miasta, starówkę, dobrze zachowany teatr grecki z III w. p.n.e., ruiny zamku górującego nad  
miastem na Monte Tauro, katedrę św. Katarzyny z XIII w. i plac Vittorio Emanuele. 
Przejazd do miejscowości turystycznej Giarnidi Naxos, zakwaterowanie w hotelu bezpośrednio przy plaży. 
Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przejazd do Syrakuz. Nawiedzimy jedno z najważniejszych miejsc dla katolików na Sycylii 
- Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej (Santuario della Madonna delle Lacrime), miejsce gdzie ponad 50 lat  
temu, 29 sierpnia 1953, gipsowa kopia płaskorzeźby wyobrażającej Matkę Bożą, zaczęła płakać ludzkimi 
łzami.  Po  wykonaniu  analiz  laboratoryjnych,  biskupi  Sycylii  oficjalnie  uznali  autentyczność  tego 
nadprzyrodzonego zjawiska, a 6 listopada 1994 r., w czasie liturgii eucharystycznej, Papież św. Jan Paweł II 
osobiście  poświęcił  ołtarz  sanktuarium,  w którym obecnie  znajduje  się  ów wizerunek Maryi.  Msza  św. 
Ponadto zwiedzimy Wyspę Ortiga z katedrą i słynną fontanną Aretuzy. 
Następnie wyjazd do Noto – miasta nazywanego perłą baroku, od 2002 roku wpisanego na listę UNESCO. 
Zwiedzanie katedry, kościoła św. Franciszka i St. Carlo, Palazzo Villadorato
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 6
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Śniadanie, po którym wycieczka na wulkan  Etna – najwyższy czynny wulkan Europy. Chętni, będą mieli 
możliwość jeepami wjechać w okolice stożka wulkanu. Cena wjazdu jeepami – 65 €. 
Przejazd do  wąwozu Alcantara,  gdzie u podnóża Etny, wysokie na kilkadziesiąt metrów bazaltowe skały 
rozrywane są wartkim nurtem lodowatej rzeki Alcantara. To jedno z najciekawszych miejsc, jakie można 
zobaczyć w tej części Sycylii i jedna z największych atrakcji geologicznych wyspy. Wycieczka ta w przypadku 
wzmożonej aktywności wulkanu może zostać odwołana. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7 Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. 
Dla chętnych fakultatywny rejs na Wyspy Liparyjskie. Rano wyjedziemy z hotelu i udamy się na prom do 
Milazzo.  Zwiedzimy  wyspę  Lipari  pokrytą  wulkanicznym  pumeksem  i  obsydianem,  z  katedrą  św. 
Bartolomeusza i wyspę Vulcano z kraterem Gran Cratere, gdzie przez czynne fumarole wydostają się gazy i 
para wodna. Wyspa pokryta jest wulkanicznym pumeksem i obsydianem. Powrót autokarem do hotelu. 
Cena wycieczki ok. 40 €  Obiadokolacja. 
 DZIEŃ 8 Śniadanie. Godz. 11:00 wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Katanii.  Odwiedzimy katedrę  św. 
Agaty, klasztor benedyktynów, pospacerujemy po ulicy Via Etnea - zbudowanej z lawy głównej ulicy Katanii. 
Na koniec wizyta na lokalny targowisku, gdzie przed wylotem będzie możliwość zrobienia ostatnich przed 
wylotem zakupów. Przejazd na lotnisko. Godz. 17:50 – wylot do Berlina. Przylot o godz. 20:35. Transfer do 
Poznania. Powrót ok. północy.
 Świadczenia zawarte w cenie: - transfery komfortowym autokarem z Poznania na lotnisko we Wrocławiu i z Berlina 

do Poznania - przelot samolotem linii Ryanair z Wrocławia do Palermo i z Katanii do Berlina (bagaż 10 kg –walizka 

kabinowa o wymiarach 55 x 40 x 25 cm  + podręczna torebka). - włoski autokar do realizacji wycieczek i transferów 

lotniskowych - 7 noclegów w hotelach 3* (3 w Cefalu, 4 w Giardini Naxos) - 7 śniadań wzmocnionych - 7 obiadokolacji  

(napoje do kolacji płatne we własnym zakresie) - opieka pilota – przewodnika - opieka duchowa kapłana- codzienna 

Msza święta. -  ubezpieczenie KL – 10.000 EUR, NNW – 15.000 PLN,  bagaż – 1000 PLN

Dodatkowe informacje:

1. Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, taxy turystyczne przy wjazdach do miast oraz w hotelach, 
lokalni przewodnicy, zestawy słuchawkowe – 90 €
2. Istnieje możliwość zakupu bagażu rejestrowanego o wadze 20 kg w cenie 230 zł
3. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 90 zł
4. Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 70 zł
5. Obowiązkowa opłata na turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł
6. Pokój 1 - osobowy za dopłatą 520 zł


