
 
 

SCANDO TURIZEM D.O.O.   Breznikova 15,1230 Domžale, Slovenija,  
Tel.: 01 724 43 18, 01 724 43 19 e-mail: scando@siol.net 

Novoletna sončna Sicilija  

 
 

TOP DOŽIVETJA NA SICILIJI: 

 spoznaj deželo, kjer čas ni vladar 
 ugotovi, zakaj se Sicilija imenuje »zibelka civilizacij«  
 dovoli, da te prevzame čudovit barok Catanie 
 podaj se na plovbo k bogu vetra, Eolu 
 vzpni se na vrh najvišjega delujočega evropskega vulkana Etna 
 pusti se očarati mondeni lepotici Taormini 

ČAS POTOVANJA: 4 dni | 3 noči 
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 20 
PRODUKT: 19814 

1. dan: LJUBLJANA - CATANIA - SIRACUSE | večerja 
Zbirališče potnikov na obračališču mestnega prometa Dolgi most v Ljubljani, vožnja do letališča v severni 
Italiji ter polet proti Cataniji. Po pristanku vožnja do Arhimedovega mesta - Sirakuz. Nekoč 
najpomembnejše mesto v Sredozemlju je danes komercialno in industrijsko središče. V arheološkem parku 
bomo spoznali zgodbo Dionizija starejšega in njegovega orjaškega ušesa. Sprehodili se bomo po »latomijah 
raja« do vrvarske jame in si ogledali tudi stari del mesta, otok Ortigia, na katerem je živel in raziskoval sam 
Arhimed. Sprehodili se bomo po mestnih ulicah in si ogledali Apolonov tempelj ter Arhimedov trg, kjer naj 
bi nekoč stala hiša tega znamenitega izumitelja in matematika. Nadaljevali bomo do stolnega trga, ki naj bi 
bil najlepši italijanski trg in ga mnogi poznajo kot glavno kuliso znanega filma Malena. Na trgu blesti stolna 
cerkev Sv. Lucije, zavetnice mesta, ki za svojim baročnim pročeljem še danes skriva ostanke antičnega 
Minervinega svetišča. Sprehod bomo strnili z zgodbo o nimfi Aretuzi ob vodnjaku, ki nosi njeno ime in stoji 
na točki s čudovitim razgledom na sirakuški zaliv. Vožnja nazaj v baročno Catanio - mesta, ki se razteza pod 
Etno in je pomembno trgovsko in prometno središče z lastno univerzo. Sprehodili se bomo po mestnem 
središču, nato pa vožnja v hotel, namestitev in večerja. 

 
2. dan: TAORMINA - ETNA | zajtrk, večerja 
Po zajtrku vzpon do ognjenika Etna, ki se dviga na višini 3.340 m in je najvišji delujoči evropski vulkan. 
Avtobus nas bo pripeljal do zgornjega platoja, od koder se bomo lahko sprehodili po obronku manjšega 
ognjenika. Možnost vzpona z gondolo in posebnimi terenskimi vozili skoraj do vrha ognjenika (doplačilo). V 
popoldanskih urah se bomo spustili do mondene Taormine. Mestece, nastalo na grebenu gore Tauro, se 
ponaša z odprtim razgledom na Etno in morje. Slovi kot kraj s prijetno klimo, bujno vegetacijo in mnogimi 
umetnostno-zgodovinskimi spomeniki, na čelu katerih kraljujeta grško-rimsko gledališče in osrednja palača 



Corvai. Sprehod po zgornjem delu mesta, kamor bomo vstopili skozi vrata Porta Messina, kjer se začenja 
osrednja promenadna in nakupovalna ulica Corso Umberto. Vrnitev v hotel, silvestrska večerja in nočitev. 

3. dan: MILAZZO - EOLSKI OTOKI (doplačilo) | zajtrk, večerja 
Po zgodnjem zajtrku možnost izleta po vzhodnem delu Sicilije (doplačilo). Peljali se bomo mimo Messine, 
kjer se bomo ustavili za panoramski ogled ožine. V mestu Milazzo se bomo vkrcali na ladjo in začeli s plovbo 
proti, po mnenju mnogih, najlepšemu delu Italije, arhipelagu osmih otokov, kjer naj bi po izročilu živel bog 
vetra Eol. Med celodnevnim mini križarjenjem se bomo najprej izkrcali na otoku Vulcano, ki je znan po 
žveplenih vrelcih in zdravilnem žveplenem blatu. Nadaljevanje plovbe do največjega otoka, otoka Lipari. 
Ogled glavnega mesta bomo začeli pri »kratki marini«, od koder se bomo povzpeli do bivše trdnjave, na 
temeljih katere danes stojijo stolnica, stavbe arheološkega muzeja in še nekaj manjših cerkva. Ogled bomo 
zaključili pri »dolgi marini«, ki je glavno trajektno pristanišče mesta. V popoldanskih urah bomo zapluli 
proti Milazzu, kjer se bomo izkrcali. Povratek v hotel, večerja in nočitev. 

4. dan: CATANIA - LJUBLJANA | zajtrk 
Po zajtrku vožnja na letališče od koder bomo poleteli proti severni Italiji. Pristanek in prevoz v Ljubljano, 
kamor je predviden prihod predvidoma v zgodnjih popoldanskih urah. 

 
 
Cena na osebo vključuje: 

• prevoz iz Ljubljane na letališče v severni Italiji in nazaj 
• povratni letalski prevoz v ekonomskem razredu 
• stroški letaliških in varnostnih pristojbin ter dodatek za gorivo 
• 1 kos oddane prtljage (do največ 20 kg) in 1 kos manjše ročne prtljage (dimenzije: 40 x 30 x 20 cm) 
• avtobusne prevoze na Siciliji po programu 
• 2 x polpenzion v dvoposteljni sobi v hotelu 3 - 4* 
• 1 silvestrska večerja 
• slovensko spremstvo, organizacija 
• DDV 

 
Obvezno doplačilo (na recepciji hotela): 

 lokalno predpisana turistična mestna pristojbina 

 
Možna doplačila (ob prijavi): 

 doplačilo pri udeležbi manj kot 30 oseb 60 EUR/osebo 
 enoposteljna soba 75 EUR/osebo 
 izlet z ladjo na Eolske otoke 95 EUR/osebo 

 
Možna doplačila (na potovanju): 

 vzpon na Etno z gondolo in terenskimi vozili pribl. 67 EUR/osebo 
 vstopnine pribl. 35 EUR/osebo, ostalo, kar ni navedeno v postavki cena vključuje 

 
 



Pomembno obvestilo (Etna): 

 Vzpon na vrh Etne je odvisen od snežnih/vremenskih razmer na ognjeniku.  

 
Opozorilo: 

 Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem 
dokumentu, s katerim boste potovali (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki 
zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim boste potovali ter vaše 
rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, 
ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice. Hrana in pijača na letalu nista 
všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Veljajo posebni splošni pogoji. 

 
Opomba: 

 Vrstni red ogledov se lahko, glede na časovnice leta, lokacije hotelov oziroma po presoji 
vodnika/spremljevalca, spremeni. Program vsebinsko kljub temu ostaja neokrnjen. Pridržujemo si 
pravico do spremembe časa in kraja odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik ne potrdi 
zahtevanega voznega reda. Vsebinsko program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu 
prevozu. Če ne bo možnosti realizacije letalskega prevoza z načrtovanega letališča, bo let s katerega 
izmed okoliških letališč. V tem primeru bo potrebno doplačilo oz. doplačilo razlike plačila za 
povratni prevoz do letališča. 

  

 
             
 


