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07 D’AGOST BARCELONA-PALERM  
 
Sortida dels nostres llocs d’origen cap a l’aeroport de Barcelona. Vol de línia regular amb 
destinació Palerm. Dia dedicat a descobrir els meravellosos tresors de Palerm.  La seva 
història mil·lenària li ha regalat un patrimoni artístic i arquitectònic.  Entre ells cal 
destacar la majestuosa Catedral, la Martorana, una de les esglésies bizantines més 
fascinants de la Edat Mitjana en Itàlia, i sobretot la Capella Palatina. Dinar. El recorregut 
s’acabarà amb l’admiració del Teatre Massimo y la Font de la Plaça Pretòria. Sopar i 
allotjament. 
 
08 AGOST PALERM- MONREALE-MARSALA  
 
Esmorzar. Visita de Monreale   amb la seva magnifica catedral àrab-normanda, definida 
com la vuitena meravella del món. Desprès de dinar, trasllat fins a Marsala, on Garibaldi va 
desembarca al maig del 1860.  
Es continua per la Ruta de la Sal, on gaudirem de les salines entre les Costas de Trapani i 
Marsala. Trasllat a l’hotel, sopar i  allotjament. 
 
 
09 AGOST MARSALA – SELINUNTE – AGRIGENTO PC 
 
Esmorzar i sortida cap a Selinunte on gaudirem del seu parc arqueològic, el més gran del 
mediterrani i patrimoni de la UNESCO.  
A continuació ens dirigirem a Agrigento per visitar el Vall dei Templi, considerat com un 
dels monuments grecs millors conservats en l’actualitat. Aquí visitarem el Temple de la 
Concòrdia, el temple de Ercole entre altres. Sopar i allotjament. 
 

                  
 
 



  
 

10 AGOST AGRIGENTO- PIAZZA ARMERINA – CATANIA 
 
Esmorzar i sortida cap a Piazza Armerina, on visitarem la famosa Villa Romana del Casale, 
que ha sigut declarada patrimoni universal de la UNESCO, gràcies als seus mosaics 
perfectament conservats. Dinar i trasllat cap a Catània. Sopar i allotjament. 
 
11 AGOST CATÀNIA- SIRACUSA – NOTO – CATANIA 
 
Esmorzar i sortida capa Siracusa, on visitarem una de les ciutats més riques en art i 
monuments, destaquen el teatre grec, l’amfiteatre romà i el centre històric de la Illa de 
Ortigia, on visitarem la plaça del Duomo, la Catedral i la famosa Font Aretusa. Dinar i 
continuació cap a Noto, capital del barroc sicilià. Amb magnífics edificis del segle XVIII i 
patrimoni de la Humanitat. Ens aturarem a visitar el palau de Nicolaci Villadorata, 
meravellosa residencia senyorial del més pur estil barroc. Sopar i allotjament. 
 
12 AGOST CATÀNIA- ETNA – TAORMINA –CATANIA 
 
Esmorzar i sortida en direcció la zona del volcà Etna, el volcà actiu més alt d’Europa, 
declarat patrimoni de la humanitat, anirem fins el parc de l’Etna que amb les seves 59.000 
hectàrees gaudeix d’una variada flora i fauna amb moltes espècies protegides. 
Arribarem fins els Crateri Silvestri, cons volcànics rodejats de lava, des de aquest punt 
gaudirem d’unes vistes espectaculars. Desprès continuarem cap a Taormina, una de les 
ciutats més boniques de Sicília, on destaca el seu teatre Grecoromà i on tindrem temps 
lliure per passejar de camí cap a l’hotel farem una breu parada a la Rivera dels Cycolpes. 
Sopar i allotjament. 
 
13 AGOST CATANIA – CEFALU – PALERMO 
 
Esmorzar i visita del centre històric de Catània, ciutat declarada patrimoni de la humanitat 
per la UNESCO, i que conserva  innumerables edificis construïts amb roca volcànica.  
El recorregut començarà per la “pescheria”, piazza del Duomo, carrer Crociferi…… Desprès 
de dinar anirem fins a Cefalu, poble coster amb una magnifica catedral normanda, temps 
lliure per passejar per la bonica ciutat. Trasllat fins a Palerm. Sopar i allotjament. 
 
14 AGOST PALERMO – BARCELONA  
 
Esmorzar i trasllat a l’aeroport de Palerm. Arribada a Barcelona i trasllats als punts 
d’origen 
 
Serveis inclosos: 
 

 Trasllats punt d’origen – aeroport Barcelona – punts d’origen 
 Vol línia regular Barcelona – Palerm – Barcelona amb maleta facturada inclosa 
 7 nits d’allotjament en Hotels de 3*sup/4* 
 Pensió completa i totes les visites descrites en 

l’itinerari 
 Guia acompanyant de Som Viatges. 
 Guia local de parla hispana durant tot el viatge 
 Assegurança de viatge . 

 

PREU PERSONA =  1.690 euros ( + tax aprox. 70 euros)  
SUPL. INDV=  275 euros 
Informació i reserves: Som Viatges c/ Pl. de la Vila 1, Vilafranca  Telf: 938920277 

CONDICIONS GENERALS: 

- Mínim de viatgers per fer la sortida: 25 

persones 

- Documentació necessària:  DNI en vigor 

- Dipòsit per a garantir la reserva:  400  euros 

- Despeses de cancel·lació:  

     90-46 dies abans de la sortida: 25%  
     45-15 dies abans de la sortida: 50% 

     14-0 dies abans de la sortida:  100% 

 

 


