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       Sicilia poate fi definită „insula dintre cer și mare".  Este cea mai mare insulă a Italiei și a Mediteranei, cu istorie și tradiții bogate,
gastronomie si oameni primitori.  În Sicilia istoriă, arta și cultura se împletesc cu frumusețile naturale, mare, munte, vulcani, sate
marinărești, plaje  și orașe splendide...  Sicilia este scăldată de apele turcoaz a trei mări: Ionică, Tireniană și Mediterană.
           

 Frederic al II-lea, Regele Siciliei spunea: „Nu-l invidiez pe Dumnezeu și Paradisul Lui, pentru că sunt mulțumit să trăiesc în Sicilia!"       
          În circuitul Sicilia Ascunsă vă propunem un traseu inedit, cu orașe, sate și frumuseți pe care  cu sigurantă nu le-ați văzut.    

Vă propunem cu acest circuit să descoperiți perlele ascunse ale Siciliei .   

Ziua 1 / Cluj-Napoca - Catania -Enna - Piazza Armerina - Palermo
Ora 04:30 întalnire cu ghidul agenției pe aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Ora 06:20 îmbarcare zbor Wizz Air/ aterizare Catania ora
08:10. Îmbarcare în autocar. Ne îndreptăm cu ghidul local către una dintre perlele Siciliei, Enna, oras care răsare la circa 1000 m altitudine, in zona
centrală a insulei.  In plan cultural, Enna se mândrește cu moștenirea medievală, cristalizată într-un frumos centru istoric.  Străzile înguste sunt mărginite
de-o parte și de alta de edificii vechi renovate, a căror funcționalitate a fost schimbată pentru a ține pasul cu vremurile moderne. Continuăm cu ghidul
local cu vizită  Piazza Armerina - Villa Romana del Casale care este dovada înfloririi orașului, una din cele mai importante descoperiri dintr-un vast sit
arheologic. Datează din secolul IV e.n. și are 3.500 m² de pardoseli acoperite cu mozaic, renumite în toată lumea, care înfățișează scene din viața
romanilor. Mozaicurile au fost făcute cel mai probabil de artişti africani, căci ei au fost cei care au inventat acestă artă şi au transferat-o în ţările în care
locuiau. Mozaicurile s-au păstrat foarte bine. Mozaicurile colorate descriu scene ce par reale. Intregul sit face parte din Patrimoniul UNESCO.Pe
pardoseală se pot admira scene din opera lui Homer, scene mitologice şi picturi ale vieţii de zi cu zi. Continuarea traseului spre Palermo. 
Cazare + cină Palermo - Hotel Quatro Canti 3* situat în zona pietonală centrală/ sau similar. ( 4 nopți în același hotel)

Ziua 2/ Palermo  
Mic dejun. Vizită Palermo  cu ghid local toata ziua. Palermo, după secole de istorie și numeroase ocupatii care și-au lăsat amprenta, este acum orașul
cu o mie de fețe, un amalgam de culturi și tradiții, care ne vorbește de trecutul său glorios prin patrimoniul artistic și arhitectural, poate prea puțin
valorificat. Vom atinge cele mai importante obiective de la renumitul Dom, Chiesa della Martorana și San Cataldo, Cappella Palatină și Palazzo dei
Normanni,  Catacombele Capucinilor și apoi vom admira Fantana Pretoria și P.ta Quatro Canti (cel mai fotografiat loc din Palermo),Basilica di San
Francesco d'Assisi. 
Cazare + cină Hotel Quatro Canti 3* /sau similar.

Ziua 3 / Palermo - Monte Pellegrino -Mondello.
Mic dejun.  Monte Pellegrino (606 m altitudine), cel despre care Goethe spunea că este „cel mai frumos promontoriu din Sicilia". Adăpostește Santuario
della Santa Rosalia , închinat protectoarei orașului, alintată de localnici „la santuzza” (mica sfântă). Legenda spune că ea s-ar fi retras în 1159 într-o
peșteră din munte, de unde ar fi protejat Palermo de ciumă. Rămășițele sale pământești, descoperite în 1624, se odihnesc într-o capelă ridicată în
apropierea grotei. Dupa ce vom  vedea de sus Palermo, căci, din câte se pare, din  punctul belvedere  amenajat pe culmea muntelui se deschid cele mai
frumoase panorame asupra capitalei siciliene ne vom ăndrepta  către Mondello - perla Tirenianei, acolo unde marea, luxul și gastronomia sunt la ele
acasă. Întoarcere la Palermo.
Cazare + cină Palermo -  Hotel Quatro Canti 3* / sau similar.

New
2023

http://www.villaromanadelcasale.it/


Ziua 8 / Catania - Cluj Napoca
Mic dejun.  Ora 05:30 transfer aeroport Catania.  Îmbarcare zbor Wizz Air, decolare ora 8:45 / aterizare Cluj -Napoca 12:00 
Încheierea programului turistic.

Ziua 7 / Program liber sau Optional  Milazzo - Tindari 
Mic dejun. Program liber în Giardini Naxox/ Letojanni sau Opțional  Milazzo și Tindari ( cu ghid local). Milazzo unde natura incontaminată și culoarea
marii iți dă fiori.O plimbare pe acest tărâm de vis, unde ficuși de india ăți oferă o imagine originală, unde marea îți dă liniștea sufletească și ăți susură" mai
stai". Dar timpul este inamicul turistului și trebuie să ne îndreptăm către Tindari.  Vechea așezare Tyndaris a aparținut Greciei și a fost fondată de
Dionisos în anul 396 î.Hr. Numele îi este dat după Tíndaro, regele Spartei. Aici marea catedrală domină totul, iar perspectiva asupra mării si litoralului
este de vis.Locul este de o frumusețe aparte, atât vechiul sanctuar, cât și cel nou, fiind clădite pe cel mai înalt punct, la marginea malului abrupt ce
coboară drept spre marea aflată la mare distanță la poale. Povești și legende  vorbesc despre acest loc, dar dacă vreți să aflați veniți cu noi. Ghizii locali
au multe de povestit.  Întoarcere Giardini Naxox/ Letojanni
Cazare și Cină Hotel 4* Giardini Naxox/ Letojanni

Ziua 6 / Giardini Naxox / Letojanni- Savoca - Taormina - Girdini Naxox/ Letojanni
Mic dejun. Vizită Savoca, unul dintre cele mai frumoase sate din Italia, încă nedescoperit de turisti, dar celebru în lumea cinematografiei. În satul sicilian
s-au filmat scene din celebrul film ,,Nașul”. Numele provine de la un arbust sălbatic, ce creste nestingherit pe unde apucă, și care, în dialect sicilian este
numit ,,savucu”.   Un oraș mic, dar construcția sa în vârf de stâncă vă va lăsa fără cuvinte. O așa imagine, rar îți este dată să vezi, iar aceasta se află im
față ta. Poziția sa strategică a stărnit, de-a lungul secolelor, interesul capetelor încoronate și al papilor. La o simpla plimbare pe strazile pietroase veți găsi
ruine extrem de interesante, fiți pe fază, nici nu știți ce fotografii interesante pot iesi aici.Cum începem să urcam pe străzile medievale, vom ajunge la
Castelul Pentefur, un bastion care, în timp, a revendicat titlul Castelului Regal, prin bunăvoința lui Filip al IV-lea. O structură impunătoare care pănă în
zilele noastre rămâne unul dintre obiectivele interesante și de văzut.Continuand drumul spre vechea intrare a orasului vom ajunge la primărie și Palatul
Arhimandrit, de fapt niște ruine, dar obligatorii pe harta turistică a orașului. În secolul al XII-lea, acesta era biserica-mamă la care se supuneau celelalte
biserici din Italia.Un alt lăcas de cult spectaculos este Biserica San Nicolò, care pare să se întindă aproape în spațiu, construită pe o masivă stâncă. 
 Lucrul curios este că biserica a facut parte din scenele filmului „Nașul”, în regia lui Francis Ford Coppola. La fel de faimos este și Barul Vitelli, găzduit de
Palazzo Trimarchi din secolul al XVII lea, un loc ce atrage puținii turiști care ajung în Savoca. Lăsăm acest loc mirific și  ne îndreptăm către Taormina -
considerată "Perla Siciliei" sau "Saint Tropez-ul Siciliei", este situat la 200 m deasupra nivelului mării, de unde se vede o panoramă splendidă asupra
mării și a vulcanului Etna. Facem o plimbare pe Corso Umberto, unde magazinele, cafenelele și restaurantele dau impresia unui de oraș de lux. Vom
vizita Catedrala și apoi vom merge pe terasa panoramică, unde priveliștea este parcă rupta din povești. Vizităm Teatrul Grecesc, simbolul orașului și apoi
program liber. Întoarcere la Giardini Naxox/ Letojanni
Cazare și Cină Hotel 4* Giardini Naxox/ Letojanni

Ziua 5 / Palermo -Castelbuono - Cefalu - Giardini Naxox/ Letojanni
Mic dejun. Îmbarcarea cu bagajele în autocar. Ne îndreptăm către Giardini Naxox/ Letojani . În drumul nostru, vom vizita înca două perle ale Siciliei,
Castelbuono,un burg unic, cu un patrimoniu istoric bogat, cu cele 20 de biserici ale sale și cu o istorie îndelungată. Plimbăte pe străduțe, bea o cafea,
ascultă poveștile oamenilor de aici și așa vei întelege mai bine unicitatea acestui loc. Părăsim acest loc autentic și ne îndreptăm către Cefalu, străduțe
înguste și pietruite, liniște,  curățenie, localnici amabili și frumusețe cât cuprinde. Plaja și portul de unde  marea turcoaz iți face cu ochiul,Duomo di Cefalu
aflat în centrul orașului, în fața muntelui Rocca di Cefalu. Alături de catedrala din Monreale și Capella Palatina din Palermo, Duomo di Cefalu este una
dintre cele mai importante construcții din perioada arabo-normandă în Sicilia, datând din anul 1131. De asemenea, face parte din patrimoniul Unesco,
Rocca di Cefalu – formațiune muntoasă aflată la 268 m deasupra mării care oferă cea mai frumoasă panormă asupra orașului vechi cuprins între mare și
La Rocca. Recomandăm să urcați până în vârf, sus de tot, pentru priveliști a căror frumusețe nu poate fi descrisă în cuvinte.
Continuarea traseului către  zona Taormina / Giardini Naxox/ Letojanni
Cazare și cină Hotel 4* Giardini Naxox/ Letojanni

Perioade Tarif 
Early Booking

Tarif 
Client fidel

Tarif 
standard

28.03 -  04.04.2023

Tariful a fost calculat la grup minim de 40 plătitori. 
Pentru grup 35 - 40 plătitori se achită o diferență de 40 €/persoană 

Grup 30 -35 plătitori se achita o diferență de 55 €/ persoană

Supliment cameră SGL: 245 € 
Disponibile 4 camere Sgl/grup.

Reducere copii sub 12 ani: - 50 €
 
Reducere camera trpl - 20 €/pers

Plată 50% până 05.01.2023

17.06 – 24.06.2023
Plată 50% până 05.02.2023

815 €

865 €

820 €

870 €

850 €

899 €

Ziua 4 / Palermo  sau opțional  Erice - Marsala - Palermo 
Mic dejun. Program liber Palermo sau Opțional Excursie Erice - ghid local -  Cantina Florio cu degustare de vinuri și produse gastronomice
locale.
Erice un mic muzeu de istorie în aer liber;Primul lucru ce sare în ochi în Erice este Castello di Venere, un străvechi castel normand cocoțat pe o stâncă
abruptă de pe Muntele Erice. Vestigiile zidurilor normande înconjoară ruinele unui templu antic închinat zeiței Venus Erycina, în timp ce pietre luate din
templu au fost folosite pentru ridicarea castelului: asa ca simbioza dintre vestigiile antice rămase de la elimi și greci și cele medievale de sorginte
normandă este completă. Templul zeitei Venus Erycina era faimos în antichitate (când asezarea greacă se numea Eryx), și era atât de masiv încât era
vizibil de pe mare și adesea era luat ca reper de orientare către marinarii antichității. Vechiul oraș medieval Erice, cu clădiri din piatră albă, străduțe
strâmte pavate cu piatră și ulițe în trepte, încântător cu aerul său feudal; în care merită remarcată catedrala din Erice, Chiesa Madre: o bijuterie
arhitectonică în stil romanic cu turn-fortăreată, veche de circa un mileniu.Una peste alta, panorama din Erice a orașului Trapani și a mării este cu adevarat
spectaculoasă: în zilele senine se vede până spre Africa, Erice având o perspectivaăexcelentă către strâmtoarea Siciliei, care desparte colțul nord-estic al
Tunisiei de colțul nord-vestic al Siciliei și Marea Tireniana de Marea Mediterană. Lăsăm acest "colț de rai" și ne îndreptăm către Cantina Florio, unde
după ce vom afla povestea vinurilor siciliene, le vom degusta  și vom savura produse tipice locale care se îmbină perfect cu vinul produs aici.. Ne
îndreptăm către  Marsala unde vom admira din autocar Salina. Întoarcere la Palermo. 
Cazare  Hotel Quatro Canti 3* ( fără cină)/sau similar.



Tariful NU include:
Intrări obiective turistice 
bagaje și alte taxe  ( vezi mai jos)
Excursii opționale ( vezi mai jos)
mese nespecificate în program
băuturi răcoritoare sau alcoolice la mese.
ghizi locali acolo unde nu este specificat în program
suplimente și alte cheltuieli
asigurare storno și medicală ( extensie Covid)
bacșiș șoferi, ghizi, ospătari -30 €

Excursii opționale:

Erice(cu ghid local)- Marsala - Cantina Florio( cu degustare de vinuri si produse gastronomice locale)- 90 € /pers.  grup minim 25 pers.)
Milazo - Tindari ( cu ghid local) - 50 € /pers. grup minim 25 persoane.

  

     Excursiile opționale se confirmă obligatoriu la înscriere. 

bagaj de cală/persoană de 10 kg, de dimensiuni 55x40x23 cm: 65 € ; 
bagaj de cală de 20 kg: 85 €  (dus-intors) 

taxa turistică ~ 2 € /pers/ zi, unde se impune ( se achită la recepția hotelului)

     (pretul bagajului este mai avantajos dacă se achită la înscriere, acesta diferă in functie de rută și compania de zbor    
      poate modifica taxele de bagaj ulterior);

Bagaje și taxe suplimentare:

Atenție!!
Datorită instabilității programelor de zbor ale Companiilor aeriene, schimbarea orelor de zbor nu este imputabilă agenției.

Orele si traseele au fost luate în calcul la data redactării programului ( 10.11.2022). Agenția își asumă efectuarea programului fără a
modifica structura inițială, căutând soluțiile cele mai bune pentru respectarea  programului, schimband rutele sau compania aeriană dacă

este impetios necesar.

Transport: avion Cluj -Napoca -Catania - Cluj -Napoca / Compania Wizz Air ; 

 Cazări:

ghizi locali conform program
ghid agenție pe tot traseul 

                        Autocar pe tot traseul cf. program

                 4 cazări cu mic dejun și 3 cine Palermo  - hotel 3* superior, situat central
                 3 cazări cu mic dejun și cină hotel 4*  Giardini Naxox/ Letojanni

Tariful include:



Nu se fac înscrieri cu mai puțin de 45 zile înainte de plecare!!!

 
ACTE NECESARE:
-carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 3 luni de la data încheierii călătoriei;
-copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al părintelui care nu călătoreşte (sau
încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al
ambilor părinţi;
-copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
-la înscriere se achită un avans de 30% din tarif, iar diferenţa de 70 % se achită cu minim 45 de zile înainte de data plecării.
-Early Booking se achită un avans de 50% din tarif ( conform program), iar diferenţa de 50 % se achită cu minim 45 de zile înainte de data plecării.

-înscrierea se face în baza unui document valabil.
-în momentul achitării avansului, călătorul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program, în cazul neîntrunirii grupului minim de turişti şi condiţiile de retragere şi
penalizări.
-aşezarea călătorilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor.
-preţurile la intrările obiectivelor turistice sunt informative, acestea pot suferi modificări în timp, agenţia nu este răspunzatoare.
-transportul se asigură în conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la transportul de persoane şi cu respectarea timpilor de condus al şoferilor,
aceştia făcând pauzele de odihnă impuse de lege în vederea asigurării transportului în condiţii de siguranţă.
-călătorii au obligaţia de a menţine curăţenia în mijlocul de transport pe tot parcursul transferului şi să ţină cont că în mijlocul de transport nu sunt premise fumatul,
consumul de băuturi alcoolice şi produse alimentare.
-agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure.
-cazarea călătorilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări
-clasificarea unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din fiecare ţără şi ca atare respectă standardele locale.
-distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către călător direct la
recepţie, asistat de conducătorul de grup.
-conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează obiectivele turistice, fără să modifice
structura programului iniţial.
- ghizii naţionali care insoţesc grupul pe destinaţii externe, conform legii, nu pot face ghidaj pe tururile de oraşe, în faţa sau în interiorul obiectivelor. Pentru aceste
servicii este obligatoriu angajarea ghizilor locali. Ghidul din partea agenție va asigura traducerea în limba româna dacă este cazul.
-în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum blocarea traficului, greve, condiţii meteo nefavorabile, epidemii etc.; în aceste cazuri agenţia se
obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite însă nu este răspunzătoare şi nu are obligaţia să suporte cheltuielile suplimentare rezultate din aceste
motive şi nici să reorganizeze programul pentru recuperarea serviciilor pierdute.
-agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză)
-în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor despăgubiri.
 
Agentia Itar, in calitate de agenție organizatoare garantează rambursarea sumelor achitatate în caz de insolvență prin OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP,
polita nr.54929 seria I, valabilă pănă la data de 05.01.2023 (poliţă expusă vizibil la sediul agenţiei). Contact reprezentant agenţie: Flori Pestriţu tel. 0722 410 178.
Recomandăm asigurarea storno pentru recuperarea sumelor achitate, în caz de renunțare din motive medicale, decese, Covid, etc., la pachetul turistic.
 
Condiţii de renunţare, penalități, rambursări și despăgubiri:
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează agenţiei penalizări după cum
urmează:
În cazul serviciilor turistice circuite realizate cu cu avion/ vapor/ autocarul, penalizările sunt de:
a) 30 % din preţul pachetului de servicii+ c/v bilet avion, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50 % din preţul pachetului de servicii + c/v bilet avion, dacă renunţarea se face în intervalul 59 - 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal de 44 - 0 zile zile calendaristice înainte de plecare sau prin
neprezentarea la program;
Călătorul trebuie să trimita, pe suport durabil sau e-mail, cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la sediul agenţiei. În caz contrar, cererea de
renunţare nu este luată în considerare.
Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, etc. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile
niciunei părţi, se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere agenţia.
În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligația de a întocmi, în nume personal, o sesizare în scris (pe suport
durabil sau e-mail) la fața locului, fără întârzieri nejustificate, clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de
călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Intemediarului, al agenției, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentanților locali ai organizatorului).
 
Datele de contact: Sc Fornari s.r.l–Agentia de Turism Itar, Str. Horea, Nr.67-73, Sc. A, Ap.2, Cluj-Napoca, Tel: 0722 410 178; E-mail: itar_agency@yahoo.com.
 

Important!!!
În situația în care prin măsurile luate de autorități, călătoria nu se va putea realiza, turistul va beneficia de un voucher pentru suma integrală achitată. Voucherul
poate fi utilizat în termen de 12 luni, integral sau parțial pentru rezervarea unui alt pachet de servicii al Agenției Itar.

***
 
În cazul in care ţările de destinaţie sau ţările de tranzit solicită testarea sau vaccinul Covid sau alte acte doveditoare pentru a intra pe teritoriul lor, turistul înscris
este obligat să respecte reglementările acestor ţări pe cont propriu. În cazul refuzului respectării acestor reglementări, turistul poate fi respins la intrarea în ţara
respectivă. De asemenea, refuzul respectării reglementarilor impuse de aceste ţări nu exonereaza turistul de la penalităţile contractuale. În cazul în care toate
ţările din traseul turistic permit călătoria turistică, conform reglementărilor MAE şi a ţărilor de destinatie, frica de Covid-19 nu este motiv contractual de renunţare,
fără penalităţi, indiferent dacă se solicită test Covid sau vaccin.
 


