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Z winem przez całą Sycylię

25 kwietnia – 2 maja 2020

Etna – Monreale – Palermo

Wyjazd prowadzi Wojciech Giebuta

Cena: 3190 PLN + 1490 EUR + przelot od 1400 PLN

Położona pośrodku Morza Śródziemnego Sycylia jest zupełnie wyjątkową wyspą. Z powodu swej bujnej przeszłości prezentuje
licznym przybyszom niepokorny charakter i nader interesujące, wielokulturowe oblicze. Ponieważ na przestrzeni wieków, ze
względu na swe strategiczne położenie, stanowiła bardzo łakomy kąsek, wielu najeźdźcom udało się ją na jakiś czas opanować.
Stąd praktycznie na każdym kroku widać tu ślady dawnych kultur, takie jak greckie i rzymskie świątynie oraz teatry, normandzkie
twierdze i wspaniałe bizantyjskie mozaiki. Oprócz tego bez umiaru czaruje wspaniałą przyrodą, wyśmienitą, opartą na
znakomitych lokalnych produktach kuchnią i zadziwiającymi, z roku na rok coraz lepszymi, winami. Podczas planowanej na
przełomie kwietnia i maja wyprawy przemierzymy ze wschodu na zachód tę niesamowitą wyspę. Zapraszamy na Sycylię!
Dzień 1 Taormina

Pierwszego dnia wieczorem, po wylądowaniu na lotnisku w Katanii przejedziemy do miejsca słusznie szczycącego się mianem „perły Sycylii” – emanującej zmysłową atmosferą Taorminy. Położone
na szczycie wzgórza, zwrócone w stronę przejrzystego morza i chlubiące się antycznym teatrem greckim z widokiem na Etnę miasto uwodzi przybyszów od stuleci. Po zakwaterowaniu zaprosimy wszystkich na powitalny kieliszek wina wraz z drobnymi przekąskami. Aby
na własnej skórze poczuć magię miasta, chętni będą mogli udać się
na wieczorny spacer zabytkowymi uliczkami, gdyż tę noc spędzimy
w hotelu w Taorminie.
Dzień 2 Plantacja cytrusów

Drugi dzień wyprawy rozpoczniemy od doznań estetycznych najwyższych lotów których dostarczy nam zwiedzanie przecudnie położonego teatru greckiego w Taorminie. Kolejnym krokiem będzie przejazd
do sielskiej posiadłości Tenuta del Gelso, której początki sięgają 1800
roku, kiedy baron Franz Mannino rozpoczął przygodę z eksportem najbardziej charakterystycznych sycylijskich produktów czyli wina i pomarańczy uprawianych tu zresztą po dziś. Odwiedzimy plantację
cytrusów i winogrady obsadzone charakterystycznymi dla regionu od-

mianami nerello mascalese i nerello cappuccio, z których powstaje
wino sygnowane DOC Etna Rosso. W tej wyjątkowej scenerii zjemy
składający się z regionalnych produktów lunch, do którego podane
zostaną powstające w posiadłości wina. Po lunchu udamy się do Syrakuz – dynamicznego miasta o wielkiej przeszłości, którego zwiedzanie przywodzi na myśl podróż przez wieki. Na jego wyjątkowy
charakter składa się bogactwo zabytków z różnych okresów: greckiego, bizantyjskiego, normańskiego, aragońskiego jak i niecodzienne
otoczenie – naturalny port, jakim jest wyspa Ortygia, czyste morze,
emanująca zielenią okolica oraz rezerwat z unikatowym zbiorem
papirusów. Pełen wrażeń dzień zakończymy przejazdem do malowniczo położonego hotelu La Corte del Sole, gdzie w wyjątkowo pięknym otoczeniu będzie czas na kolację we własnym zakresie. Nocleg
w hotelu La Corte del Sole.
Dzień 3 Ragusa i Modica

Poranną porą odwiedzimy należącą do rodziny Planeta posiadłość
Contrada Buonivini, gdzie spróbujemy win i fantastycznej oliwy w kilku odsłonach. Następnie udamy się na lunch do miasteczka Modica,
słynącego z malowniczej panoramy, objętej patronatem UNESCO barokowej architektury oraz najstarszej na Sycylii fabryki czekolady
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Antica Dolceria Bonajuto, gdzie spróbujemy zupełnie unikalnych
specjałów, m.in. wzorowanej na azteckim przysmaku xocoatl czekolady z cynamonem i wanilią czy pikantnej czekolady „doprawionej”
peperoncino. Odprężeni i posileni ruszymy w drogę do słynącej z homogenicznej kultury oraz licznych skarbów architektury i sztuki Ragusa Ibla. Przy pomocy licencjonowanego, polskojęzycznego przewodnika postaramy się odkryć architektoniczne cudeńka poukrywane
w labiryncie krętych ulic, między arkadami, wysokimi schodami,
dzwonnicami i fasadami pałaców. Nocleg w Ragusa Ibla.

kontemplacji tajemniczych zaułków oraz dzieł sztuki sakralnej. Tutaj
będzie też czas na przekąskę w porze lunchu i ewentualne zakupy.
Wczesnym popołudniem zjedziemy z góry i skierujemy się do Marsali,
gdzie u jednego z producentów spróbujemy legendarnego słodkiego wina. Ale zanim do tego dojdzie, po drodze oglądniemy trapańskie saliny – najstarsze i ostatnie aktywne na Sycylii, stanowiące już
od XII wieku nieodłączny element krajobrazu wybrzeża pomiędzy
Trápani a Marsalą. Wieczorową porą dotrzemy na nocleg w okolicach
Castellammare del Golfo, gdzie zjemy wspólną kolację wieńczącą ten
pełen wrażeń dzień.

Dzień 4 Agrygent

Dzień 5 Castellammare del Golfo

Tego dnia kontynuować będziemy zgłębianie tajników sycylijskiego winiarstwa, którego prawdziwym zagłębiem jest zachodnia część
wyspy. Przed południem odwiedzimy położoną nad jeziorem Arancio winiarnię, w której powstają sycylijskie wina Gruppo Farnese,
by po wizycie sprawnie przemieścić do Castellammare del Golfo na lunch. Tym razem korzystać będziemy z dobrodziejstw Sycylii,
którymi bez wątpienia są ryby
i owoce morza, w doskonałym
i najświeższym wydaniu dostępne w restauracji La Cambusa. Posileni i żądni wrażeń
popłyniemy łódką w rejs wzdłuż
wybrzeża do Scopello, podczas
którego podziwiać będziemy
fantastyczne formacje skalne.
Wczesnym wieczorem przejedziemy do położonego nieopodal hotelu, gdzie będzie czas
na relaks i kolację we własnym
zakresie. Nocleg w okolicach Castellammare del Golfo.
Dzień 6 Érice i Marsala

Rano przejedziemy do Trápani, by tam wsiąść do kolejki linowej, która zawiezie nas do średniowiecznej osady w chmurach – cieszącego się
sławą jednego z najbardziej urokliwych zakątków zachodniej Sycylii –
Érice. Jest to zupełnie wyjątkowe miejsce, w niezwykły sposób łączące
mity i historię, sztukę i kulturę, architekturę i naturę oraz fantazję
i rzeczywistość. W towarzystwie polskojęzycznego przewodnika przespacerujemy się kamiennymi uliczkami tej oazy spokoju i oddamy

Dzień 7 Palermo

Pod koniec podróży pozostaje nam jeszcze zapoznać się ze stolicą
Sycylii czyli określanym poetycką nazwą Conca d’Oro (Złota Muszla) Palermo. Nazwę zawdzięcza położeniu jakby wewnątrz otwartej na morze muszli czyli swojego rodzaju antycznego amfiteatru.
Miasto zachwyca orientalną atmosferą, eklektyczną architekturą,
szokuje kontrastami, fascynuje nagromadzeniem śladów wielu kultur – fenickiej, rzymskiej, bizantyjskiej, arabskiej, germańskiej, francuskiej i hiszpańskiej. Tutaj po prostu trzeba być. Doskonały lokalny,
polskojęzyczny przewodnik pomoże nam odnaleźć się w tej frapującej
mieszance. Oczywiście zawitamy także na wzgórze Monreale i do położonego na nim spokojnego miasteczka skupionego wokół kompleksu architektonicznego, na który składają się kościół, konwent i Pałac
Królewski, wybudowane dzięki ostatniemu suwerenowi Normandii,
Wilhelmowi II. To w tej katedrze będziemy podziwiać najcenniejsze,
majestatyczne i mieniące się złotem bizantyjskie mozaiki, od których
nie sposób oderwać wzroku. Wieczorem będzie czas na spektakl
operowy w Teatro Massimo. Nocleg w Palermo.
Dzień 8 Etna

Do południa czeka nas dłuższy przejazd wzdłuż północnego wybrzeża wyspy. Naszym celem będzie przepięknie położona w pobliżu Etny
posiadłość Feudo di Mezzo należąca do rodziny Planeta. Spróbujemy
pochodzących z wulkanicznego podłoża, naznaczonych wyraźnie
mineralnym charakterem win powstałych tak z endemicznych (carricante, nerello mascalese) jak i międzynarodowych (riesling) odmian,
a także doskonałej oliwy, z której produkcji słyną posiadłości Planeta.
Tu również zjemy wspólny lunch i wzniesiemy toast wieńczący tygodniową podróż po sycylijskiej ziemi kieliszkiem musującego wina brut
metodo classico. Po południu przejedziemy na lotnisko w Katanii, aby
wieczorem wylecieć do Polski.
Gwarantujemy:
Przelot na trasie Warszawa – Katania – Warszawa (loty tanimi liniami lotniczymi; bilet obejmuje 1 sztukę bagażu rejestrowanego, bagaż podręczny
oraz pierwszeństwo wejścia na pokład), przejazdy na miejscu, zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach dwuosobowych w hotelach o standardzie
4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą 215 EUR), wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (w zależności od programu), wino do
obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę, wizyty i degustacje zgodnie z programem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zwiedzanie
Syrakuz, Doliny Świątyń w Agrygencie, zwiedzanie Erice oraz Monreale,
opiekę pilota-specjalisty winiarskiego, opiekę lokalnego polskojęzycznego przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione
w ofercie, pokój jednoosobowy – 215 EUR, spektakl operowy w Palermo
oraz rejs łodzią do Scopello, zwyczajowe napiwki – ok.40 EUR/os.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

Czwartego dnia sycylijskiej wyprawy skierujemy się na zachód; naszym celem będzie park archeologiczno-krajobrazowy „Dolina Świątyń” w Agrygencie. Większość zachowanych tam, wzniesionych z tufu,
doryckich budynków sakralnych pochodzi z okresu największego rozkwitu miasta przypadającego na V wiek p.n.e.
Po zwiedzaniu będzie czas wolny na lunch we własnym zakresie,
po którym udamy się do położonego na odludziu, w samym sercu winiarskiej Sycylii, hotelu Don Giovanni. Po krótkim odpoczynku złożymy
wizytę w zabytkowej posiadłości Planeta Ulmo, gdzie spróbujemy
powstających w okolicy win i zjemy kolację złożoną z prawdziwych
lokalnych przysmaków. Nocleg w hotelu Don Giovanni.

