
italia - sicilia
Riviera Ciclopilor
Palermo - Riviera Ciclopilor - Catania 
- Taormina - Siracusa - Muntele Etna - 
Cefalu - Tindari - Insulele Eoliene - Lipari

295€
 +95€ taxe de aeroport
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Te invităm într-o vacanță de neuitat în insula 
Sicilia, un adevărat muzeu în aer liber. Cea 

mai mare insulă de la Marea mediterană, Sicilia 
reușește să împace toate gusturile atunci când vine 
vorba de vacanța ideală, fie că preferi plajele 
superbe, sau că te pasionează arta, cultura, istoria 
și bucătăria desăvârșită.  
Sicilia este un tărâm aparte, o insula separată de 
restul Italiei, nu numai de mare, ci și de secole 
de experiențe istorice și culturale. Si totuși, este 
o parte extrem de importantă a țării, iar scriitorul 
german Johann Goethe, profund impresionat de 
frumusețile insulei, spunea:  „Să vezi Italia fără să 
vezi Sicilia este ca și cum nu ai fi văzut Italia deloc, 
pentru că Sicilia este cheia întregii țări”.
De-a lungul timpului, această insula i-a atras pe 
cartaginezi, romani, greci, vandali, arabi, normanzi, 
spanioli și francezi. Invadatorii Siciliei au lăsat 
insulei o extraordinara mostenire: teatrele de la 
Siracusa si Taormina, impozantele temple de la 
Agrigento și Sagesta, superbele mozaicuri din 
Piazza Armenia, stilul arhitectural cu influențe 
maure sau maiestuosul stil arhitectural, moștenire 
ce se poate vedea cel mai bine la Catedralele 
Monreale și Cefalu. 

ATRACȚII

1. Catania 

Catania este al doilea oraș ca marime din Sicilia, 
fiind situat la mica distanta de vulcanul Etna. 
Aspectul unic al Cataniei se datorează în mare 
parte pietrei vulcanice folosită pentru numeroase 
edificii publice și palate. Frumusețea și valoarea 
centrului baroc al Cataniei a fost recunoscută prin 
includerea ei în Patrimoniul Mondial UNESCO.

2. Palermo 

Capitala Siciliei, Palermo este un oraș modern, cu 
un ritm alert și numeroase obiective interesante, 
mai ales vechi monumente și clădiri. În Piața 
Marina se află Parcul Garibaldi. Aici, Balcescu 
are un bust așezat chiar lângă cel al prietenului 
său Giuseppe Garibaldi. Parcul are o vechime de 
peste 100 de ani, fiind fondat în 1886, iar statuia 

lui Balcescu este strajuita de imenși ficuși cu 
trunchiuri împletite și de palmieri exotici. “Nicolae 
Balcescu, grande storico e patriota romeno morte 
a Palermo”, scrie pe soclul statuii revoluționarului 
de la 1848.

3. Taormina 

Taormina, “Perla Mării Mediterane”, și este situată 
pe coasta de est, deasupra a două golfuri a căror 
imagine este desprinsă parcă dintr-o carte poștală. 
Stațiunea a fost construită pe Muntele Tauro, 
iar în fundal se vede vulcanul Etna. Renumitul 
teatru grec din Taormina este una dintre atracțiile 
turistice importante; de aici putem admira o 
frumoasă priveliște a coastei de est. O plimbare 
pe străduțele înguste cu magazine chic, cafenele și 
restaurante este un prilej de incantare. Nu trebuie 
să ratați o plimbare prin grădinile publice din 
Taormina, pline de verdeață și flori multicolore.

4. Vulcanul Etna 

„Vulcanul care nu doarme niciodată”, a fost un 
subiect de mare interes pentru mitologia clasică 
și credințele populare; s-a încercat explicarea 
comportamentului vulcanului prin religie, 
considerandu-se ca zeii uriași din legendele 
romane si grecesti controleaza vulcanul.

EXCURSII GRATUITE

1. Riviera Ciclopilor

Riviera Ciclopilor reprezintă istorie, cultură, natură. 
Acest  loc se află în Acireale și a fost făcut faimos 
de către Homer în Odiseea sa. Riviera Ciclopilor 
oferă un peisaj frumos și pitoresc, către insulele 
Lachea și Le Corbusier.

2. Turul Cataniei 

Vom vizita orașul de la poalele Etnei: centrul 
istoric, Domul și Piața Domului. Simbolul orașului 
este Fântâna Elefantului, compusă dintr-un elefant 
sculptat din lavă neagră și un obelisc egiptean 
deasupra. Ambele componente sunt antice și sunt 
ridicate pe un soclu de marmură albă. (Aceasta 
excursie este bonus pentru posesorii de card 
senior voyage)

ATRACȚII
Palermo – Riviera Ciclopilor – Catania – Taormina – Siracusa – Muntele Etna – Cefalu – Tindari – 
Insulele Eoliene - Lipari

PREŢUL INCLUDE
• Transport avion Bucuresti – Catania 
– Bucuresti
• 7 nopţi cazare la hotel de 4*
• Mic dejun si cina (2 mese pe zi - 
conform programului (intrare cu cină, 
iesire cu mic dejun) cu 1 pahar de 
apa si vin la masa
• Transfer aeroport-hotel-aeroport
• Asistenta turistica*
• ½ zi excursie optionala inclusa 
(Riviera Ciclopilor)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
• Taxele de aeroport 95 euro/pers
• Supliment 50 euro/persoana pentru 
plecarile din mai, iunie si septembrie
• Supliment 20 euro/persoana pentru 
plecarile 01.10, 03.10, 05.10, 08.10, 
10.04, 17.04, 29.04
• Supliment obligatoriu pentru 24.04  
Paste – 50 euro/pers (nu include 
masa festiva).
• Supliment plecare 29.12 Revelion 
130 €/pers 
• Supliment 90 €/pers masa festiva 
Revelion obligatorie.
• Asigurarea medicala de calatorie si 
asigurarea storno
• Taxa de statiune (se va plati la hotel, 
1-3 euro/zi/pers)
• Mesele  de prânz
• Intrarile la obiectivele turistice, alte 
taxe si cheltuieli personale.

DE REŢINUT!
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zile
295 € /pers.
(cazare + transport)
+95 € (taxe de aeroport)

începând de la

ETNA 
Vulcanul Etna este situat în Sicilia, în apropiere 
de Messina și Catania, având o înălțime de 3304 
m, ceea ce îl face să fie cel mai înalt și mai activ 
vulcan din Europa. Se estimează că vulcanul 
erupe o dată la trei luni, și se crede că la fiecare 
150 de ani, acesta ar putea produce o catastrofă 
naturală. În anul 1981, zona a fost declarată parc 
național, având zone de schi alpin, teleferic (ce 
urcă până la altitudinea de 2.600m), iar la crater 
se poate ajunge numai cu Jeep-uri aprobate de 
către administrația locală.
VALLE DEI TEMPLI 
Valea Templelor este o arie arheologică situată 
la sud-vest de Agrigento, pe dealul unde grecii 
au fondat orașul Akragas în anul 580 î. Hr. În 
anul 406 î. Hr., orașul a fost distrus de cartaginezi 
și reconstruit de Timoleon, tiranul Siracuzei.  
Aici se pot vedea monumente în stil doric: 
Templul Dioscurilor, Templul lui Hercule, Templul 
Concrdiei, Templul Herei, al Atenei și al Demetrei. 
TEATRUL ANTIC DIN TAORMINA
Teatrul Antic din Taormina datează din seculul 
al III-lea î. Hr. fiind construit inițial de greci, iar 
apoi reconstruit de către romani pe locul vechii 
fundații. Cu un diametru de 120 m, acesta este al 
doilea cel mai mare teatru de acest fel din Sicilia, 
după cel de la Siracuza. 

TOP ATRACȚII: 

  
SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 4*

Mese incluse:
    Mic dejun si cina 

Transport: 
    cu avionul

24.09, 26.09, 28.09, 01.10, 03.10, 

05.10, 08.10, 10.10, 15.10, 17.10, 

19.10, 29.11, 29.12

2018

03.04, 10.04, 17.04, 24.04*, 

29.04*, 06.05, 08.05, 13.05, 

15.05, 20.05, 22.05, 27.05, 29.05, 

03.06, 05.06

2019

DATE DE PLECARE

• Supliment SGL:  140 euro
• Se accepta partaj
• Reducere a 3-a persoană: 20 euro
• Copil 0 - 1.99 ani: 95 euro (taxa 

aeroport)
• Copil 2 - 11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 
pat suplimentar)

• Persoanele cu vârsta sub 55 ani 
care nu au insotitor peste 55 ani: 
platest supliment 50 euro

SUPLIMENTE & REDUCERI

Hotel Parco Hotel Augusto 4*  
(sau similar 4*)

Localizare 
Complexul este situat în Terme 
Vigliatore și are vedere la coasta 
de nord a Siciliei, în fața peisajului 
splendid al insulelor Aeolian. Parco 
Augusto oferă Lido Baia di Venere, 
o frumoasă plajă în fața insulelor 
Aeolian, la aproximativ 2 km.
Facilitati hotel 
Hotelul reprezintă o clădire istorică 
într-un stil tipic mediteranean, 

restaurată, înconjurată de spații verzi 
cu zone de relaxare. Acesta pune la 
dispoziția oaspeților piscină în aer 
liber, bazin de Spa interior, restaurante, 
baruri, săli de întâlnire si evenimente, 
terasă la soare, grădină, piscină 
exterioară (deschisă în sezon), piscină 
interioară (deschisă pe tot parcursul 
anului), recepție deschisă non-stop. 
Restaurantul Le Gourmet oferă trei 
opțiuni de luat masa unde oaspeții 
pot savura preparate din bucătăria 
internațională și siciliană. Construit 
pentru ca oaspeții sa beneficieze de 

zile liniștite, relaxare și recuperare a 
energiilor fizice și psihice, Parco Hotel 
Augusto este unul dintre cele mai 
importante complexe Spa și wellness 
din Italia. 
Facilitati camere
Toate camerele sunt elegant mobilate 
și decorate, confortabile, spațioase și 
luminoase, dotate cu aer condiționat, 
TV, telefon, seif, minibar, baie privată, 
uscător de păr, pat suplimentar (la 
cerere), balcon cu vedere la mare sau 
la munte.



Bonusuri 
Senior Voyage 
Club Card
•  Excursie opţională bonus pentru posesorii de 

senior voyage club card (Turul Cataniei)
• Reducere 10% la pachetul de excursii 

opţionale la achiziţionarea a 3 excursii 
opţionale pentru posesorii de senior voyage 
club card

•  Reducere 5% la pachetul de excursii opţionale, 
la achizitionarea a 3 excursii opţionale pentru 
cei care nu sunt posesori de senior voyage 
club card

•  Posesorii de senior voyage club card nu 
achită suplimentul de 50 euro de nonsenior

Acest card se acordă gratuit oricărui client care a călătorit în sezonul 
trecut prin programele noastre pentru seniori sau contra cost (25 
€ / card) la achiziţionarea primului pachet Senior Voyage, pentru a 
putea beneficia de avantajele cardului.

• Avansul la înscriere este de minim 
100 €/persoana.
• Se accepta partaj
• Intrările la obiectivele turistice nu 
sunt incluse în prețul pachetului.
• Grupul minim pentru a se organiza 
excursiile optionale este de minim 20 
persoane
• Excursiile optionale gratuite se vor 
organiza in prima sau in ultima zi, 
in drum spre aeroport sau hotel, in 
functie de orarul de zbor. 
• Persoanele care nu au insotitor cu 
varsta peste 55 ani platesc supliment 
50 euro/sejur 7 nopti. 

BINE DE ȘTIUT

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Moment de savoare:
Cannoli este probabil cel mai 
popular desert din Sicilia și 
constă în tuburi de aluat crocante, 
umplute cu delicioasa cremă de 
ricotta. Te sfătuim să cauți un local 
unde aceste delicii sunt preparate 
pe loc.

Branch Office – Magheru
tel.: (+4) 021 312 01 66
Branch Office – City Mall
tel.: (+4) 021 317 04 35
Branch Office – Liberty Center
tel.: (+4) 021 369 98 35
Branch Office – Plaza Mall
tel.: (+4) 0374 913 442
Branch Office – Vitan Mall
tel.: (+4) 0374 913 443
Branch Office – Galeriile Titan
tel.: (+4) 0314 282 238
Branch Office – Mall Promenada
tel.: (+4) 0314 253 843
Branch Office – Băneasa Mall
tel: (+4) 031 710 56 20
Branch Office – MegaMall
tel: (+4) 031 710 55 22
Branch Office – Universitate
tel: (+4) 021 314 14 92
Branch Office – Gara de Nord
tel.: (+4) 021 211 11 39
Branch Office – Mihai Bravu
tel: (+4) 021 252 19 40
Branch Office – Timişoara
tel.: (+4) 0256 240 321
Branch Office Timişoara Shopping 
City
tel.: (+4) 0256 433 205

Brach Office Timisoara Iulius Mall 
tel.: (+4) 0356 267 504
Branch Office – Cluj-Napoca
tel.: (+4) 0264 411 101
Branch Office – Bacău
tel.: (+4) 0234 525 298
Branch Office – Iaşi
tel.: (+4) 0232 267 261
Branch Office – Constanţa
tel: (+4) 0241 550 180
Branch Office - Constanţa City Park
tel: (+4) 0241 550 200
Branch Office – Galaţi
Tel: (+4) 0236 317 077
Branch Office – Râmnicu Vâlcea
Tel: (+4) 0250 730 202
Branch Office – Sibiu
Tel: (+4) 0369 710 310
Branch Office – Brăila
Tel.: (+4) 0339 710 310
Branch Office – Arad
Tel: (+4) 0357 711 128
Branch Office - Focşani
Tel: (+4) 0337 711 140
Branch Office - Buzău
Tel: (+4) 0338 71 03 10
Branch Office – Deva
Tel: (+4) 0354 710 310

Branch Office – Ploieşti
Tel: (+4) 034 471 0305
Branch Office – Suceava
Tel: (+4) 0330 710 844
Branch Office – Piatra Neamţ
Tel: (+4) 033 371 06 05
Branch Office – Braşov
Tel: (+4) 0317 105 634
Branch Office - Oradea
Tel: (+4) 0359 100 471
NOU! Branch Office - Piteşti
Tel: (+4) 0348 100 206  
NOU! Branch Office – Târgu Mureş
Tel: (+4) 0365 100 102
Branch - Iasi Mall NOU!
(+4) 0232 267 262
E-mail: iasimall@christiantour.ro
Branch – Galati Mall NOU!
(+4) 0236 318 018
E-mail: galatimall@christiantour.ro
Branch – Franciza Lugoj NOU!
(+4) 0771 386 431
E-mail: lugoj@christiantour.ro

Polita valabilă de asigurare este afişată pe pagina 
web a agenţiei de turism: www.christiantour.ro

seniorvoyage.eu

Puteţi găsi pachetele Senior Voyage la acelaşi 
preţ în oricare dintre sediile Christian Tour sau în 
reţeaua partenerilor noştri.

Branch Office – Chişinău
Tel: (+3) 732 227 00 90 
E-mail: chisinau@christiantour.ro 
Branch Office Budapesta
Tel.: (+36) 16 10 9611; 
(+36) 16 10 9579
E-mail: budapest@christiantour.hu

Branch Office - Varşovia
tel: (+48) 22 416 68 67, 
(+ 48) 22 251 29 09
E-mail: warsaw@christiantour.pl 
Branch Office – Belgrad
tel: (+38) 10 11 40 44 480
E-mail: belgrade@christiantour.rs

CHRISTIAN TOUR INTERNAŢIONAL

EXCURSII OPTIONALE

1. Excursia in Taormina   

Este una dintre cele mai populare destinații 
turistice din Sicilia. Orașul a fost construit pe 
o pantă în trepte, ceea ce face din Taormina o 
atracție unică. Vom vizita renumitul teatru grec. 
Opțional, putem face o mini croazieră în jurul 
golfului, până la Capul Taormina, pentru a vedea 
grotele din împrejurimi.

2. Excursie in Siracusa- Insul Ortigia

Vizităm Siracusa, oraș declarat pe lista de 
Patrimoniu Mondial UNESCO. Începem cu un tur 
de oraș cu vizitarea principalelor atractii: Templul 
lui Zeus, teatrul grec, Catedrala din Siracusa din 
Insula Ortigia, atelierul de papirus și Urechea lui 
Dionis. Vom încheia ziua cu o  plimbare în Insula 
Ortigia. Nu ratați frumoasele străzi de piatră, 
cafenelele și restaurantele din Siracusa.

3. Excursie la Rezervatia Naturala Etna 

O excursie pe muntele Etna este într-adevăr o 
adevarată aventură, acesta fiind cel mai activ 
vulcan din Europa. Se  vizitează Refugio Sapienza 
la 1900 m altitudine. De aici puteți cumpăra 
suveniruri sau sticle de vin sculptate în lava întărită. 
O parte din traseul până la 3000 m se face cu 
telescaunul, iar apoi ne continuăm ascensiunea pe 
jos. La această altitudine vom putea merge pe râuri 
de lavă intărită   „simțind” sub picioare căldura 
emanată de vulcan.

4. Excursie la Palermo si Monreale

Pentru a descoperi acest oraș plin de locuri istorice 
și artistice, se vor vizita: Palazzo dei Normani 
cu Capela Palatina, Catacombele Capucinilor, 
Catedrala, Biserica Martorana. Nu putem rata 
Catacombele Capucinilor unde se pot vedea 
peste 8000 de foști locuitori ai orașului Palermo 
mumificați. În drum spre Palermo vom vizita 
Monreale. Catedrala din Monreale este una dintre 
cele mai mari și frumoase catedrale. Minunatele 
mozaicuri, încântă privirea oricărui pelerin care îi 
calcă pragul. 

5. Excursie la Messina 

Messina este al treilea oraș ca mărime din Sicilia 
și capitala provinciei cu același nume. De-a lungul 
timpului Messina a experimentat puterea, declinul, 
expansiunea și distrugerea. În ciuda acestui fapt 
locuitorii orașului au găsit întotdeauna puterea, 
răbdarea și curajul pentru a rescrie istoria orașului 
lor mult iubit, o istorie cu rădăcini adânci în trecut. 
Se spune că atunci cand a luat ființă Messina, 
Roma era încă un mediu rural. Se vizitează Domul 
din Messina,Tezaurul, Biserica Catalană, Statuia 
lui Juan de Austria, Strâmtoarea Messina, unde se 
întâlnesc Marea Ionică și Marea Tireniană.


