
PRVI DAN: CELJE – LJUBLJANA – SEŽANA
 nočna vožnja
Odhod avtobusa v večernih urah iz Celja, Ljubljane 
in Sežane. Nočna vožnja proti jugu Italije.

DRUGI DAN: NEAPELJ – POMPEJI
 nočna plovba
Jutranji prihod v eno najbolj živahnih italijanskih 
mest - Neapelj. Vožnja do Pompejev, ki so jih po 
naključju odkrili leta 1748. Ogled arheološkega na-
hajališča, ki s 60 hektarji površine veljajo za naj-
večje arheološko najdišče. Svetovno slavo pa je 
odkritje doseglo s povsem ohranjenimi zoglenelimi 
ostanki iz rimskih časov. Vulkanski tok z gore Ve-
zuv, ki je izbruhnil leta 79 našega štetja, je namreč 
s petmetrskim slojem pepela popolnoma prekril 
mesto in ga tako ohranil nedotaknjenega vse do 
danes. V popoldanskih urah nekaj prostega časa 
v Neaplju in nato vožnja do pristanišča in vkrcanje 
na ladjo. Nastanitev v štiriposteljnih notranjih kabi-
nah. Nočna plovba.

TRETJI DAN: PALERMO – MONREALE – 
CATANIJSKA RIVIERA večerja
V jutranjih urah pristanek ladje v Palermu, največ-
jem sicilijanskem mestu, ki so ga gradili Feničani, 
Rimljani, Bizantinci, Saraceni, Normani, Španci, 
Francozi in velja za eno najlepših in zagotovo najbolj 
živahnih mest. Sprehod po mestnem središču, po 

trgih Bellini, Pretoria, Canti in Quattro, mimo šte-
vilnih fontan, cerkva in veličastne normanske pala-
če, v kateri je tudi sedež sicilijanskega parlamenta. 
Najlepši del palače je Palatinska kapela, ki je pravo 
remek delo cerkvene arhitekture. Mojstrsko obliko-
van strop iz libanonske cedre, marmor, mozaiki,… 
Navdušila nas bo tudi katedrala iz sicilijanskega 
peščenjaka, v katerem so grobnice sicilijanskih 
kraljev. Zapeljali se bomo še mimo teatra Massimo, 
ki je ena največjih opernih hiš v Italiji in prizorišče 
snemanja filma Boter. Vožnja v bližnje Monreale in 
ogled mogočne katedrale. Nadaljevanje vožnje na 
Catanijsko rivijero, nastanitev, večerja in nočitev.

ČETRTI DAN: CATANIJSKA RIVIERA – ETNA – CA-
TANIJSKA RIVIERA zajtrk, večerja 
Po zgodnjem zajtrku vožnja na ognjenik Etna, ki je 
s svojo lego na 3350 m.n.v. najvišje ležeči evropski 
vulkan in simbol Sicilije. Vožnja z avtobusom sko-
zi skladovnice ugasle lave in bazaltnih blokov ter 
ugaslih kraterjev na nadmorsko višino 1900m, kjer 
je zgornji plato in izhodiščna točka vzponov na sam 
vrh. Že tukaj si bomo ogledali prve kraterje in naku-
pili spominke iz lave in bazalta, za najbolj vztrajne 
in ob primernih vremenskih pogojih pa ob doplačilu 
predlagamo vzpon z gondolo in terenskimi vozili do 
višine 2900m, od koder nas bodo alpinski vodni-
ki popeljali do zadnjih nastalih kraterjev nedavnih 
erupcij vulkana. Mogočnost in divja lepota narave 
nas bo prevzela. To bo pravo doživetje vulkana. Z 
vulkana se bomo spuščali skozi Zafferrano do pri-
znanega kmečkega turizma, kjer bo postanek za 
pokušino proizvodov iz plodovite zemlje pobočja 
Etne (doplačilo). Najpomembnejši pridelek Sicilije 
so pomaranče, ki so jih tropske in subtropske Azi-
jo prenesli Saraceni že davnega 10. stoletja. Znane 
so predvsem sicilijanske pomaranče, t.i. tarocco z 
značilno sredico z žilami rdeče barve. Vrnitev v ho-
tel, večerja in nočitev.

PETI DAN: CATANIJSKA RIVIERA – TAORMINA – 
LJUBLJANA zajtrk 
Ogled mesta Taormina pod goro Taurus, ki slovi kot 
eno najlepših mest na Siciliji. Taormina navdušuje z 
bujno vegetacijo, številnimi kulturnimi zgodovinski-
mi spomeniki in dih jemajočim razgledom na Etno, 
ki je že starim Grkom služil kot kulisa za dramska 
dela. Ogled grškega gledališča, starega mestnega 
jedra,stolnice in sprehod po slovitem Corso Um-
berto, kjer bleščeče izložbe vabijo s sicilijanskimi 
cannolli in pasto alla mandorla. Nekaj prostega 
časa za pravi sicilijanski espresso ali male nakupe 
spominkov. Vožnja na letališče v Cataniji in polet s 
posebnim letalom direktno v Ljubljano, kjer je po-
tovanje zaključi.

SONČNA 
SICILIJA

Otok zgodovine, pomaranč 
in kulinarike

24. oktober 4/5 dni 

 Sicilija je mediteranski otok, ki ima 
največ sončnih dni na leto v Evropi

 Etna - 3350 metrov visok še delujoč 
vulkan, ki ga preprosto morate 
doživeti

 skrivnostni Palermo in očarljiva 
Taormina - bisera Sicilije 

REDNA CENA: 495 € ob min udeležbi 45 oseb
POSEBNA CENA ZA POSLUŠALCE 

»ŠTAJERSKEGA VALA« 
399 € ob min udeležbi 45 oseb

SUPER SUPER UGODNO !!!

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
prevoz z ladjo Neapelj–Palermo (nastanitev v štiri-
posteljnih notranjih kabinah), prevoz s posebnim 
letalom Catanija-Ljubljana, letališke in varnostne 
pristojbine, dva polpenziona v preverjenih hotelih 
3*, oglede po programu, stroške spremstva in orga-
nizacije potovanja. 
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: enoposteljna 
soba 69 €
DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: 30 € (minimal-
no 35 potnikov)
DOPLAČILA NA poti: vstopnine po želji: Palermo - 
Normanska palača 12 €, Taormina: 8 €, Monreale 3 €, 
morebitne ostale vstopnine , vzpon z jeep in gondolo 
na Etni iz 1900 do 2900m: 62 €, degustacija lokalnih 
jedi na kmečkem turizmu: 12 € na osebo.

Vabimo Vas, da se s Štajerskim valom in Palmovci podate na sončno Sicilijo, ki je prav jeseni najlepša, saj je na jugu Italije še prijetno toplo, zorijo pa 
tudi prve pomaranče, ki so jih iz Azije prenesli Saraceni že davnega 10. stoletja. Na Siciliji so jih poimenovali tarocco, značilna pa je njihova rdeča 
sredica… Kot je že Gothe zapisal: Videti Italijo, ne da bi videl Sicilijo, je kot da Italije sploh videl ne bi, kajti Sicilija je ključ do vsega. 
Torej ne zamudite te izredno ugodne ponudbe.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo 
v vseh poslovalnicah TA PALMA ali na www.palma.si LJUBLJANA, 3. Avgust 2017

www.stajerskival.si

PALMA MARIBOR • palma-mb@palma.si
Glavni trg 19 • 2000 Maribor 
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PALMA CELJE - PLANET TUŠ • palma-ce1@palma.si 
Mariborska 128 • 3000 Celje

Tel.: 03 42 84 247 

PALMA VELENJE • palma-ve@palma.si
Šaleška 19a • 3320 Velenje

Tel.: 03 89 84 370

www.palma.si


