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Sicília 
 

Al complet 
 

VIATGE A MIDA – 11 DIES 
 

 
 
 

 ¿Per que proposem Sicília?  

 

Tenim una idea formada dels habitants de l’illa de Sicília, la més gran de la Mediterrània, que en ocasions eclipsa el llegat 
històric i cultural de l’illa. Per la seva ubicació estratègica fou la base perfecta i assentament de les grans cultures 
clàssiques: grecs, fenicis, cartaginesos i romans quedaren enlluernats per les seves riqueses naturals i gràcies als textos 
dels seus literats sabem del fascinant món mitològic que crearen. 
En el segle XVIII, després que Goethe declarés que a Sicília està la “clau de tot”, es va convertir en la darrera etapa del 
Grand Tour, el viatge iniciàtic que els joves aristòcrates europeus, especialment britànics, duien a terme per Europa amb 
l’objectiu de perfeccionar la seva educació i formació. Durant la primera meitat del segle XX, la ciutat de Taormina es va 
convertir en refugi, lloc de retir i reflexió d’importants escriptors, artistes de cinema i mestres de la pintura. 
Pocs pobles han estat llar de tal successió d’esplèndides cultures foranes. Tot i això, Sicília i la seva gent han mantingut 
sempre una forta identitat social i cultural pròpia, motiu de ser d’aquesta proposta de viatge. 
 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Palerm  Hotel 

2 Palerm E Hotel 

3 Palerm  Monreale  Erice  Agrigento E Hotel 

4 Agrigento  Caltanisseta  Enna  Piazza Armerina E Hotel 

5 Piazza Armerina  Caltagirone  Ragusa  Modica E Hotel 

6 Modica  Noto  Siracusa E Hotel 

7 Siracusa E Hotel 

8 Siracusa  Etna  Taormina o voltants E Hotel 

9 Taormina o voltants E Hotel 

10 Taormina  Cefalu  Palerm E Hotel 

11 Palerm  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 | BARCELONA o MADRID  PALERM 

Sortida en vol regular. Arribada i recollida del cotxe a l'aeroport. Allotjament a l’Hotel Joli (3 estrelles) o Hotel Cristal (4 
estrelles). 
 
Dia 2 | PALERM 

Esmorzar. Palerm és una ciutat que mereix una visita entretinguda i relaxada. De traçat irregular, amb carrers estrets i 
carrerons amb múltiples monuments, esglésies palaus i catedrals per visitar. Però també és una ciutat per perdre’s i 
gaudir de les agradables sorpreses que depara aquesta ciutat com els mercats a l’aire lliure dels diferents barris que 
mantenen tota l’essència i originalitat, on es poden veure les parades de carn i peix entre les de fruites i verdures. 
Palerm es una ciutat on pots trobar sorpreses a cada cantonada i tresors menyspreats per les guies. Allotjament. 
 
Dia 3 | PALERM  MONREALE  ERICE  AGRIGENTO 

Esmorzar. Recomanem sortir molt aviat cap a Monreale on destaca el Monestir benedictí, la seva catedral i el claustre. 
Continuació a Erice, lloc de culte i advocació a les divinitats clàssiques des de temps immemorials, conserva l’aspecte i 
l’atmosfera d’una ciutat medieval. Actualment una de les metes del turisme on l’aglomeració en determinades èpoques 
de l’any es un fet habitual. Arribada a Agrigento on es podrà visitar la “Vall dels Temples”, el conjunt de temples grecs 
millor conservats del món i Patrimoni de la Humanitat. Allotjament a l’hotel Tre Torri (3 estrelles) o Hotel Della Valle (4 
estrelles). 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1x0eEtvRi4ZExyiMok40cHZlSOYE&ll=37.48556514403547%2C13.934500200000002&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1x0eEtvRi4ZExyiMok40cHZlSOYE&ll=37.48556514403547%2C13.934500200000002&z=8
http://www.hoteljoli.com/
http://www.hotelcristalpalacepalermo.it/
https://www.hoteltretorri.eu/
https://hoteldellavalle.ag.it/it/
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Dia 4 | AGRIGENTO  CALTANISSETA  ENNA  PIAZZA ARMERINA 

Esmorzar i continuació de la ruta cap a l’interior. Passant per Caltanisseta, una raresa històrica i arqueològica molt més 
“verge” que els atractius turístics de la costa. Una visita que mereix dedicar-li el seu temps on destaca la catedral 
d’aspecte post-renaixentista i les runes del castell de Pietrarossa. També es pot visitar Enna i gaudir de les  vistes dels 
voltants. Un passeig per Enna, amb una jaqueta la major part de l’any ja que degut a l’altitud, la boira i el fred poden ser 
constants, ens portarà fins el teatre Piazzale delle Armi, el teatre a l’aire lliure a major altura de Sicília. Arribada a Piazza 
Armerina per visitar la vila de Casale i el conjunt de mosaics amb un estat de conservació immillorable. Allotjament a 
l’Agriturismo Gigliotto (ambdues opcions). 
 
Dia 5 | PIAZZA ARMERINA  CALTAGIRONE  RAGUSA  MODICA 

Esmorzar i sortida cap a la “Capital de la Ceràmica”: Caltagirone, entre poble i ciutat, convé descobrir-la amb paciència i 
dedicació, passejant per l’entramat dels seus carrers medievals amb façanes barroques i apreciar els racons més amagats. 
Continuació Ragusa, una “illa dins l’illa” on s’ha de visitar la ciutat antiga i Modica ciutats que mereixen una esplaiada 
visita. Tota la zona és summament interessant amb pobles de fisonomia tardo-barroca on son abundants els  carrerons 
plens de botigues històriques, rics palaus i esglesies. Arribada a Modica i allotjament a l’Hotel Montreal (3 estrelles) o 
Hotel Mediterráneo (4 estrelles). 
 
Dia 6 | MODICA  NOTO  SIRACUSA 

Esmorzar i continuació a Siracusa visitant Noto, ciutat coneguda com la capital del barroc sicilià i declarat patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO al 1996. Noto fou dissenyada segons el gust barroc de l’època, amb carrers paral·lels 
intercalats entre places, terrasses i desnivells que creen un espai d’harmonia entre esglésies, palaus, convents i casones 
de pedra que, amb la llum solar prenen una tonalitat daurada. Siracusa és sens dubte una ciutat completa, combina una 
historia riquíssima amb la sostenibilitat de les ciutats que a l’afrontar el repte turístic acaben perdent la seva identitat en 
detriment de l’efímera prosperitat de la massificació produïda per l’auge turístic. Allotjament a l’Hotel Jolly Aretusa (3 
estrelles) o Hotel Alfeo (4 estrelles). 
 
Dia 7 | SIRACUSA 

Esmorzar. Degut a la seva posició com a insula, al llarg de la historia han passat per aquí des dels corintis als grecs, 
bizantins, àrabs, normands i romans. Totes aquestes civilitzacions van deixar una empremta que encara es conserva. 
Ortiga es el centre històric i on es concentren totes les visites d’interès i els recorreguts a peu més interessants. 
Allotjament. 
 
Dia 8 | SIRACUSA  ETNA  TAORMINA o VOLTANTS 

Esmorzar i continuació de la ruta al volcà Etna, accessible en cotxe fins a les pistes d’esquí, a 1.910m, i des d’aquí, es pot 
continuar fins la cota 2.500 en una excursió amb vehicles tot terreny on un guia explica l’activitat volcànica. També es 
poden fer excursions o recorreguts a peu de diferent durada. Continuació a Taormina. A l’estiu, degut a la massificació, 
recomanem allotjar-se als afores de la ciutat. Allotjament a l’hotel Baia Degli Dei (3 estrelles) o Hotel Hellenia Yachting (4 
estrelles). 
 
Dia 9 | TAORMINA 

Situada a 200m d’alçada sobre el Monte Tauros, és una esplèndida terrassa natural amb unes panoràmiques 
fantàstiques del mar i l’Etna. Bressol de retirs i descansos d’alguns dels escriptors i artistes més importants del segle XX, 
Taormina ha deixat de ser un lloc de reflexió per formar part d’un dels eixos d’exaltació turística de Sicília.  
En temporada d’afluència turística, es recomana fer servir el transport públic per anar a Taormina, aparcar pot ser molt 
complicat.   
 
Dia 10 | TAORMINA  CEFALU  PALERM 

Esmorzar i sortida cap a Palerm via Cefalu, ciutat característica de la costa nord coneguda per l’esplèndida catedral 
normanda. Es recomana la visita a la ciutat i degustar les diferents especialitats de peix. Arribada a Palerm i acomodació 
a l’Hotel Joli (3 estrelles) o Hotel Cristal (4 estrelles). 
 
Dia 11 | PALERM  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l'hora convinguda devolució del cotxe de lloguer a l'aeroport per a prendre el vol de retorn. Fi dels nostres 
serveis. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gigliotto.com/
http://www.montrealhotel.it/it
http://www.mediterraneopalace.it/
http://www.jollyaretusapalacehotel.com/
http://www.alfeo.it/
http://www.hotelbaiadeglidei.it/
http://www.hotelhellenia.com/it/index.html
http://www.hoteljoli.com/
http://www.hotelcristalpalacepalermo.it/
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 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA:  
Hotels 3 estrelles 
Mínim 2 persones:   835€ 
Mínim 4 persones:   785€ 
Suplement habitació individual:  240€  
Suplement temporada de l’1 juny al 30 setembre: 135€  
 
Hotels 4 estrelles 
Mínim 2 persones:   1.035€ 
Mínim 4 persones:   985€ 
Suplement habitació individual:  325€  
Suplement temporada de l’1 maig al 30 juny i de l’1 al 31 octubre: 85€  
Suplement temporada de l’1 agost al 30 setembre: 130€ 
 
Revisió de preus: Un cop definits pel viatger tots aquells serveis que conformaran el seu viatge a mida, el preu d’aquest 
només podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, de les taxes i els 
impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o 
desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat. En cap cas, es revisarà a l’alça 
durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 10 nits d’allotjament en hotels seleccionats amb esmorzar.  

• Lloguer de cotxe 11 dies, incloent quilometratge il·limitat, assegurança “kasko” completa i impostos. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500 €  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
NO INCLOU 

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifes calculades en base a la companyia VUELING en classe Z). Sortides 
Barcelona: 270€ (taxes d’aeroport incloses al juny/21). Consultar sortides resta Península. Preu orientatiu, 
l'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Segon conductor. 

• Cost administratiu d’emissió de factura (aproximadament 2€, que s’ha de pagar directament). 

• Responsabilitat en cas de robatori: franquícia entre 200 i 400€, depenent del model de cotxe. 

• Despeses en cas de denuncia (aproximadament 40€). 

• Gasolina, GPS, peatges (manuals o no visibles de càrrec automàtic).  

• Qualsevol altre servei no especificat.  
 

 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. Queden excloses 
les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura, a consultar si és el cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  


 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20privados.pdf
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 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Es pot viatjar amb DNI o passaport en vigor. La seguretat social espanyola és vàlida tramitant la Targeta Sanitaria Europea 
(TSE). Es pot sol·licitar al següent link: Sol·licitud TSE 

 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
La present proposta no constitueix una oferta de viatge, sinó un punt de partida pel disseny del vostre viatge a mida. 
Aquesta proposta ha estat elaborada al juny 2021 en base a la ruta, disponibilitat dels serveis, costos i, taxes vigents en 
aquesta data.  
Sicília ha donat grans literats com Salvatore Quasimodo o Luigi Prandello, ambdós premis Nobel, o Leonardo Sciascia, 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa o Andrea Camilleri entre altres. Obres com El Gatopardo o Los Malasangre, son 
exponents de la literatura siciliana. Mentre que Andrea Camilleri es serveix del detectiu Moltalbano per furgar en el 
caràcter sicilià i explicar la galàxia antropològica de la illa. El cinema es una altre manera de conèixer l’illa, lligat a les 
tradicions i mostrant una natura agresta a Vulcano i Stromboli, el caràcter de la seva gent a Cinema Paradiso o els 
problemes amb la màfia al Siciliano.  
La ruta és un exemple de les possibilitats de viatge que ofereix Sicília. En aquets exemple, es visiten els punts més 
importants de l’illa, però es pot modificar segon les preferències de cada client. La ruta pot ser variada y ampliada, però 
ha d’estar definida i amb els serveis reservat a l’arribada a Sicília. Els preus poden variar segons ruta i serveis elegits. Els 
noms dels hotels poden variar en el moment de la confirmació del serveis. Per a dues persones s’ha cotitzat un vehicle 
tipus Renault Clio o similar i per 4 un Jeep Compass station wagon o similar. Està inclosa l’assegurança completa kasko, 
però en el cas de robatori hi ha una franquícia que va de 200 a 400€ en funció del tipus de cotxe reservat. En cas 
d’accident es facturaran 40€ per les despeses de la denuncia. 
 
Conduir a Sicília: Els sicilians condueixen per la dreta i no és necessari el carnet de conduir internacional. La xarxa viaria 
conta amb autopistes, alguns trams gratuïts i altres de peatge. A les zones muntanyoses les infraestructures son 
limitades i és freqüent trobar traçats sinuosos. Les carreteres generals i comarcals poden ser força deficients, amb les 
línies esborrades, sotracs, i absència de senyalització. S’ha de conduir amb precaució però els conductors sicilians no són 
tan perillosos. La deficiència a l’hora d’utilitzar els intermitents, i la pobresa de les carreteres es veu pal·liada amb 
l’atenció que presten a la conducció, i excepte algunes excepcions al respecte a la velocitat. El límit de velocitat màxim a 
les zones urbanes es de 50km/h, en les carreteres extra urbanes secundaries, 90km/h, a les carreteres extra urbanes 
principals, 110km/h i a les autopistes, 130km/h. El preu aproximat de la gasolina a Sicília durant l’últim any fou de 
1.62€/litre. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és l’euro. 

 
CLIMA 
Tipus de clima mediterrani essent els estius més calorosos sobre tot  a l’interior. La millor època per a visitar-la és sens 
dubte la primavera. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE SICÍLIA  
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Sicília que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/cat/libros-zona/sicilia-04BE3E/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

