PERŁOWE WYBRZEŻE ELIMÓW
Sycylia – Anagni – Monte Cassino – Solfatara – Neapol - Civita di Bagnoregio - Cividale del Friulli.
Termin: 05.10–17.10.2021
Symbol imprezy: KPE 01
Cena: 4 250 PLN
Zaliczka: 1 250 PLN
Jest takie miejsce na zachodnim wybrzeżu Sycylii, w którym stykają się ze sobą dwa morza – Morze
Tyrreńskie i Morze Śródziemne. Otaczają one z trzech stron długi cypel, który swym kształtem
przypomina sierp. To właśnie tu, jeszcze w czasach antycznych, zostało założone fenickie miasto
Drepanon, dziś znane jako Trapani. Okoliczne tereny górskie i nadmorskie stanowią sycylijski raj i
są jednymi z najpiękniejszych miejsc w Europie. Idealny wybór na malownicze wędrówki, kąpiel w
turkusowo-lazurowej toni morza i odpoczynek na dziewiczych plażach. Obszar ten niegdyś
kolonizowali Elimowie. O mitycznych dziejach Sycylii można znaleźć u Tukidydesa, który na
początku Księgi VI Wojny Peloponeskiej pisze: „Zdaje się, że pierwsi po Cyklopach i Lastrygonach
przybyli na wyspę Sykanowie, którzy nadali jej nazwę Sykanii, podczas gdy przed tym nazywała się
Trynakrią… Kiedy Troja została zdobyta, niektórzy Trojanie uciekłszy przed Achajami przybyli na
Sycylię i osiedli w sąsiedztwie Sykanów. Wszyscy oni przyjęli nazwę Elimów; ich miasta to Eryks i
Egesta”. To właśnie ci Trojanie, którzy pozostali na Sycylii, mieli wybudować świątynię Wenery, a
także poświęcić Anchizesowi gaj, na szczycie skalistej góry, której nazwa upamiętniała króla Eryksa dzisiejsze Erice. Z góry na północ roztacza się wspaniały widok na skalisty stożek Monte Cofano, na
zachodzie niebieszczeją sylwetki Wysp Egadzkich, a na południe, przy dobrej pogodzie można,
podobno, dostrzec brzeg afrykański. Liczne urwiska skalne odkrywają perłowe marmury, których
rzemieślniczym i artystycznym epilogiem jest odsłona wnętrza Sanktuarium Marii Santissimy w
Custonaci. Z kolei kartagińska Marsala słynie przede wszystkim z produkcji wina, a obszar między
Marsalą i Trapani, to niekończąca się biel Salin, ze sterczącymi kopczykami soli morskiej. Położona
między zielonymi wzgórzami Segesta odkrywa największe skarby antycznej architektury greckiej i
rzymskiej. Zapraszamy do krajoznawczej przygody na perłowym wybrzeżu Elimów, gdzie góry łączą
się z morzem, a starożytne mity są codziennością.
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2. ANAGNI
Dojazd do jednej z pereł średniowiecznych miast Lacjum Anagni dawnego miasta papieży. Tutaj
uwięziony był papież Bonifacy VIII. Spacer uliczkami starego miasta do placu Piazza Papa Innocenzo
III, gdzie znajduje się imponująca Katedra Santa Maria Annunziata, łącząca w sobie styl romański,
gotycki oraz bizantyński. Wejście do krypty św. Magnusa, nazywaną kaplicą Sykstyńską
Średniowiecza. Przejazd do hotelu w okolicach Anagni. Zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.
Dzień 3. MONTE CASSINO – SOLFATARA – NEAPOL
Śniadanie. Przejazd autokarem na Monte Cassino, miejsce heroicznych walk wojsk polskich w
czasie II wojny światowej. Spacer aleją do Polskiego Cmentarza oraz krótka wizyta w Opactwie
Benedyktyńskim. Następnie przejazd do Campi Flegrei, to kaldera superwulkanu o średnicy 13 km.

W jej skład wchodzą 24 pomniejsze kaldery, a jedną z nich jest nasza Solfatara di Pozzuoli w okolicy
Neapolu. Wejście na teren krateru Solfatary, z wnętrza którego wydobywają się opary o
temperaturze 100-300°C zawierające mieszaninę pary wodnej, dwutlenku węgla i siarkowodoru.
Przejazd do Neapolu, krótka wizyta w centrum stolicy Kampanii, czas wolny. W godzinach
wieczornych zaokrętowanie na promie w porcie Neapolu. Zakwaterowanie w kabinach na
pokładzie promu. Kolacja oraz nocny rejs na Morzu Tyrreńskim rejs z noclegiem.
Dzień 4. SEGESTA – SCOPELLO
Śniadanie na pokładzie promu. W godzinach porannych dopłynięcie do Palermo na Sycylii. Przejazd
autokarem do starożytnego miasta Segesta. Wśród licznych wykopalisk na terenie Parku
Archeologicznego Segesta, znajduje się świetnie zachowana świątynia. Wzniesiona przez Elimów
ok. 430 roku przed Chrystusem, jest jedną z najlepiej zachowanych doryckich świątyń na świecie.
Jej niezwykłość podkreśla także położenie na jednym ze wzgórz góry Monte Barbaro (430 m
n.p.m.). Spacer do amfiteatru wykutego w skale w drugiej połowie II wieku przed Chrystusem.
Położenie widowni oferuje piękny widok na całą okolicę: Zatokę Castellammare del Golfo, rozległą
dolinę z pobliskimi wioskami oraz górę Monte Inci. Przejazd do hotelu położonego w okolicy
romantycznej osady Scopello. Zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.
Dzień 5. TREKKING (ERICE – SENTIERO SANT’ANNA)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Erice-Casa Santa, kilka kilometrów od centrum Trapani.
Podejście szlakiem Sant'Anna, który wznosi się wzdłuż zachodniego zbocza góry Erice i pozwala
cieszyć się panoramicznym widokiem na miasto Trapani i wyspy Egadyjskie. Według tradycji,
Rzymianie i Kartagińczycy walczyli po tej stronie góry od 249 do 241 roku przed Chrystusem
podczas wojen punickich. Początkowo miejska droga wznosi się między domostwami do leśnego
obszaru Martogna, w którym dominują sosny śródziemnomorskie, eukaliptusy i dęby. Następnie
ponad lasem szlak prowadzi do Sanktuarium Sant'Anna (332 m n.p.m.), którego budowa sięga
początku XVII wieku. Dziś jest to miejsce modlitwy i ciszy, z którego można podziwiać zapierający
dech w piersiach widok na skrajny kraniec zachodniej Sycylii, miasto Trapani, wyspy Egadyjskie oraz
skrzyżowanie dwóch mórz: Morza Tyrreńskiego i Śródziemnego. Ścieżka prowadzi przez kolejny
kilometr, aż do zabudowań Casa del Demanio Foreste, aby kontynuować, przez gaj, w kierunku
Porta Trapani, jednej z trzech bram wejściowych do Erice (751 m n.p.m.). Osada otoczona
pierścieniem murów cyklopów z VIII wieku przed Chrystusem, a dzięki malowniczemu położeniu,
zachowanym zabytkom, bajkowym krajobrazom i niepowtarzalnej atmosferze jest jedną z
najpiękniejszych kamiennych wiosek we Włoszech. Spacer do ruin świątyni Wenus. Czas wolny.
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 660 m. Długość szlaku 6 km.
Dzień 6. TREKKING (DOOKOŁA MONTE COFANO – GROTTA MANGIAPANE – CUSTONACI)
Śniadanie. Przejazd autokarem do Cala Buguto - zatoki Cornino nieopodal osady Custonaci. To, co
od razu uderza w Monte Cofano, to jego samotny majestat. Wydaje się, że chcesz odłączyć się od
wybrzeża i zanurkować w błękitnym morzu, którego wody obmywają stoki. Trasa okrężna rozwija
się na terenie Monte Cofano. Ścieżka biegnie wzdłuż dziewiczego wybrzeża, pozbawionego osad,
charakteryzującego się typowymi śródziemnomorskim zaroślami jak: palma karłowata, róża skalna,
dzika orchidea, wrzos sycylijski, które zabarwiają skalisty płaszcz góry o każdej porze roku. Okolica
oferuje spektakularne panoramiczne widoki: skaliste ściany gwałtownie wyrastają z głębin

morskich, a fale wyróżniają się na skałach, tworząc sugestywne wodne gry. Przejście do Grotta del
Crocefisso, jaskini o głębokości około dziesięciu metrów, w której znaleziono znaleziska
archeologiczne z czasów prehistorycznych. Dalej mijając ruiny starożytnej greckiej Heraklei, zejście
do Tonnara di Cofano, urocza wioska rybacka położona w zatoce u podnóża góry i zdominowana
przez wspaniałą nadmorską wieżę z XVI wieku. Niedawno odrestaurowana wieża jest wyjątkowa w
swoim gatunku ze względu na unikalny czteroramienny plan kwadratu w kształcie gwiazdy. Czas na
kąpiel w morzu. Następnie podejście wśród drzew oliwnych, figowych i karłowatych palm do
przełęczy Gorgo Cofano (250 m n.p.m.) u podnóża wschodniego grzbietu Monte Cofano. Zejście
szlakiem w obliczu byłego wyrobiska perłowego marmuru do olbrzymiej pieczary – Grotta
Mangiapane, która mierzy aż 84 m wysokości, 13 m szerokości i 60 m głębokości. Jest istnym
cudem przyrody uformowanym na skutek zjawisk krasowych, ale i erozyjnej działalności Morza
Śródziemnego. Wewnątrz groty zachowana jest wioska pasterska, która ma dziś formę pokaźnych
rozmiarów skansenu. Następnie zejście do zatoki Cornino. Przejazd autokarem do Sanktuarium
Marii Santissimy z Custonaci, to obiekt kultu poświęcony Maryi Pannie, który z pewnością jest
najważniejszym świadectwem historyczno-artystycznym całego obszaru Custonaci i Erice. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 300 m.
Długość szlaku 8 km.
Dzień 7. TREKKING (MONTE MONACO – SAN VITO LO CAPO)
Śniadanie. Przejazd autokarem na przedmieścia San Vito Lo Capo do drogi osiedlowej Mondello.
Potężna góra Monte Monaco dominuje nad północnym krańcem cypla San Vito Lo Capo,
nadmorskiego miasta znanego z krystalicznie czystych wód i długiej, piaszczystej plaży. Podejście
wąskim I stromym szlakiem wśród karłowatych palm do przełączki, z której wygodna ścieżka na
rozległym pastwisku prowadzi do szczytowego grzbietu. W pobliżu szczytu góry znajdują się
pozostałości dawnego kamieniołomu, w którym wydobywano rodzaj zwartego wapienia o
charakterystycznym czerwono-brązowym kolorze z okresu jurajskiego. Kamień Rosso San Vito, był
najbardziej cenionym czerwonym kamieniem baroku na Sycylii. Od kamieniołomów krótkie
podejście na szczyt Monte Monaco (530 m n.p.m.), zwieńczony krzyżem obleczonym flagą Sycylii.
Szczyt wyrasta bezpośrednio ponad morze i miasto San Vito Lo Capo, z którego rozlega się
imponujący widok od Erice do Monte Cofano. Natomiast po wschodniej stronie znajduje się Zatoka
Castellammare i góry z widokiem na Palermo, od południa widok rozciąga się od góry Speziale do
góry Sparagio, a na północy na Morze Tyrreńskie. Zejście szlakiem podejście do osiedla Mondello
oraz przejście do centrum nadmorskiego kurortu San Vito Lo Capo. Czas wolny. Możliwość
skorzystania z piaszczystej plaży uznawanej w licznych rankingach za jedną z najpiękniejszych, nie
tylko we Włoszech, ale też w Europie. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 500 m.
Długość szlaku 6 km.
Dzień 8. TREKKING (REZERWAT NADMORSKI RISERVA DELLO ZINGARO)
Śniadanie. Przejazd autokarem do południowego wejścia rezerwatu w Tonnara di Scopello. Zingaro
to pierwszy na Sycylii rezerwat tematyczny utworzony w 1981 roku. Obszar rezerwatu to tereny
górzyste i skaliste, gdzie można podziwiać strome zbocza schodzące wprost do lazurowego morza.
Po przekroczeniu skalnego tunelu szlak wiedzie ponad zatoką Golfo del Cofano Morza Tyrreńskiego.
Przez to, że ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane trasa, co chwilę zachwyca piękną

przyrodą pozwalając rozkoszować się cudownymi widokami. Podczas marszu można zajrzeć do
największej jaskini - Grotta dell’Uzzo, a skaliste wybrzeże z wieloma małymi zatoczkami i stromymi
klifami, prowadzą do krystalicznego morza. Spacer odbywa się w środowisku endemicznych roślin,
lasów piniowych oraz wiejskich chat, które sprawiają, że rezerwat jest prawdziwą oazą
różnorodności biologicznej. Możliwość skorzystania z kąpieli w jednej z licznych zatoczek morskich,
gdzie znajduje się mnóstwo różnorodnych gatunków ryb i innych morskich stworzeń, a woda jest
krystalicznie czysta. Trasa przejścia kończy się w przy północnym wejściu do rezerwatu, w okolicy
San Vito Lo Capo. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 200 m, zejście 200 m.
Długość szlaku 9 km.
Dzień 9. TRAPANI – SALINE – MARSALA
Śniadanie. Przejazd autokarem do Trapani. Zwiedzanie starówki miasta od murów obronnych,
dawnego targu rybnego, fasad barokowych pałaców z XVII- XVIII wieku, po wnętrza kościołów:
Purgatorio i Misteri, Katedry Św. Wawrzyńca oraz Sanktuarium Madonny Trapańskiej. Następnie
przejazd do Saliny nadmorskiej Ettore, której elementem charakterystycznym jest potężny wiatrak.
Projekcja filmu o produkcji soli morskiej z możliwością wejścia na szczyt wiatraku. Przejazd do
miasta Marsala, słynącego z deserowego wina o tej samej nazwie. Zwiedzanie Katedry Św. Tomasza
z Canterbury, spacer po mieście i czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 10. PALERMO – MONREALE
Śniadanie. Przejazd autokarem do Palermo, stolicy Sycylii, położonego u stóp wzgórza Monte
Pellegrino. W architekturze Palermo widać wpływy arabskie, normańskie, barokowe i secesyjne.
Zwiedzanie: katedra, najsłynniejsze fontanny Palermo, Piazza Bellini z interesującymi zabytkami
normańsko-saraceńskimi. Słynne katakumby w klasztorze kapucynów mieszczące mumie mnichów
i osób świeckich, kaplica Palatyńska. Przejazd do Monreale. Zwiedzanie katedry ze wspaniałymi
mozaikami – najwybitniejszym dziełem sztuki sycylijsko-normańskiej. Powrót do centrum Palermo.
Czas wolny. W godzinach wieczornych zaokrętowanie na promie w porcie Palermo.
Zakwaterowanie w kabinach na pokładzie promu. Kolacja oraz nocny rejs na Morzu Tyrreńskim rejs
z noclegiem.
Dzień 11. CIVITA DI BAGNOREGIO
Śniadanie na pokładzie promu. W godzinach porannych dopłynięcie do Neapolu. Przejazd
autokarem do Civita di Bagnoregio, miasta które umiera. Magiczne, surrealistyczne, fantastyczne
miejsce, położone na szczycie tufowego wzgórza i dostępne tylko przez wąski most dla pieszych, z
którego można podziwiać jeden z najbardziej spektakularnych widoków w całym Lacjum. Civita di
Bagnoregio to jedna z najbardziej sugestywnych średniowiecznych wiosek we Włoszech, gdzie
podziwiać można odrestaurowany w XVI wieku romański kościół San Donato. Przechowywane są
tutaj naprawdę interesujące dzieła, takie jak olbrzymi drewniany krucyfiks z XV wieku ze szkoły
Donatello i fresk ze szkoły Perugino. Czas wolny. Dojazd autokarem do hotelu w okolicy Florencji.
Zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.
Dzień 12. CIVIDALE DEL FRIULI

Śniadanie. Przejazd autokarem do Cividale del Friuli malowniczego miasteczka w regionie Friuli
Wenecja Julijska. Nawet nazwa Friuli pochodzi właśnie od tego miasta. Cividale założone zostało
przez Juliusza Cezara w 50 r. p.n.e. jako Forum Julii, co w biegu dziejów zniekształcone i skrócone
zostało do Friuli. Moment chwały miasto przeżywało za panowania Longobardów, kiedy zostało
pierwszą stolicą ich królestwa. To im właśnie Cividale zawdzięcza swoją aktualną sławę. Znajduje
się tutaj bowiem jedyny tego rodzaju zabytek na świecie - zachowana niemal w całości kaplica
Longobardów z VIII wieku z cudownymi freskami i drewnianymi stallami. Spacer starówką oraz czas
wolny. Powrót do autokaru. Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 13.
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:
 6 noclegów w hotelu Groticelli *** www.hotelgrotticelli.com w 2–3-osobowych pokojach z
łazienką, telewizorem i telefonem;
 1 nocleg w okolicy Anagni i 1 nocleg w okolicy Florencji w 2–3-osobowych pokojach z
łazienką, telewizorem i telefonem;
 wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe,
deser, woda– serwowane do stołu);
 w hotelach tranzytowych śniadania i obiadokolacje serwowane do stołu;
 Transfer morski promem na trasie Neapol – Palermo – Neapol (dwa noclegi w kabinach z
kolacją i skromnym włoskim śniadaniem typu bistro);
 opiekę pilota;
 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie MULTITRAVEL (patrz tabela obok);
 opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
 opłatę pobytową;
 podatek VAT.
Cena nie zawiera:
 obowiązkowej opłaty na miejscu za przewodników lokalnych w Trapani, Marsali i Palermo
(przy min. 40 uczestnikach) – 30 EUR;
 biletów wstępu do muzeów – ok. 35 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 1000 PLN.
Uwagi:
 Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na kilkugodzinny
marsz.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.
 Podczas rejsu promem zakwaterowanie możliwe tylko w kabinach 3-4 osobowych

