


OJCIEC CHRZESTNY I KUCHNIA SYCYLIJSKA

Dzień 2: – Forza d’Agrò and Savoca

Śniadanie w hotelu. Wycieczka Fiatami 500  to nie tylko wizyta w dwóch sycylijskich miastach, ale 

prawdziwy wgląd w wyspę, jej mieszkańców, ich kulturę i codzienny sposób życia. Przejedziemy drogami 

lokalnymi, przez wioski wraz z ich najpiękniejszymi zakamarkami. W Savoca i Forza d'Agro odwiedzimy 

miejsca, gdzie Francis Ford Coppola kręcił sceny do filmów Ojciec chrzestny II oraz Ojciec Chrzestny III. 

Będziemy mieli między innymi okazję napić się kawy w słynnym barze Vitelli, który często pojawiał się w 

filmie i gdzie Michael Corleone zapytał ojca Apollonia o spotkanie z jego córką. Lunch

Kolacja w restauracji Cortile Capuana. Powrót do hotelu. 

Dzień 1: Warszawa – Catania

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku w 

Warszawie na 2 godziny przed wylotem. Wylot do 

Catani z przesiadką o godzinie 15.30. Przylot do 

Catanii około godziny 20.00.  Nocleg w Catanii. 

Kolacja w hotelu. 



Dzień 3: Etna i Taormina 

Śniadanie w hotelu. Następnie wycieczka jeepami na 

najwyższy europejski czynny wulkanu – Etnę. 

Będziemy mieli okazję zobaczyć pola lawowe z 

ostatnich erupcji – miedzy innymi w 2002 roku. 

Następnie udamy się do winiarni ulokowanej na 

żyznych zboczach wulkanu, gdzie spróbujemy 

lokalnego wina. Lekki lunch a następnie przejazd do 

Taorminy, zwanej "perełką Sycylii”. W czasie spacer po 

mieście zobaczymy średniowieczne miasto z katedrą 

normańską, Palazzo Corvajo, czyli siedzibę 

pierwszego sycylijskiego parlamentu a także grecko-

rzymski teatr. 

Kolacja w restauracji Sicilia in Bocca. Powrót do hotelu. 



Dzień 4: Catania & Riviera dei Ciclopi

Śniadanie a następnie spacer po „czarnym mieście” 

czyli Catani. Nazwa pochodzi od skał wulkanicznych, 

które użyte zostały do wybudowania praktycznie 

całego centrum historycznego miasta.  Będziemy mieli 

okazję zobaczyć plenery wielu słynnych włoskich 

filmów jak np. „Il Bell’Antonio” z Marcello Mastroianni i 

Claudią Cardinale. Czas wolny na  zakupy i lunch we 

własnym zakresie. Przejazd do 2 wiosek wybackich Aci

Castello and Acitrezza, gdzie zaczyna się słynna 

Riwiera Cyklopów. Kolacja pożegnalna. Nocleg.

Dzień 5: Catania -Warszawa 

Przejazd na lotnisko i lot powrotny do Polski.


