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SICÍLIA 
 

Senderisme als volcans – Especial Setmana Santa 
 

VIATGE EN GRUP – 9 DIES 
 

 
 

 Per què 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 

27 març Barcelona o Madrid  Catània S Hotel 

28 març Catània  Milazzo  Stromboli E Hotel 

29 març Stromboli E,S Hotel 

30 març Stromboli  Lípari E Hotel local 

31 març Lípari  Vulcano  Lípari E,S Hotel local 

1 abril Lípari  Milazzo  Etna E,S Hotel 

2 abril Etna  Taormina E Hotel 

3 abril Taormina  Catània E Hotel 

4 abril Catània  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

27 març | BARCELONA o MADRID  CATÀNIA 

Sortida avió cap a Catània, via punt entremig. Arribada, assistència a l’aeroport de Catània i trasllat l’hotel. Temps lliure 
per fer una passejada per la ciutat declara Patrimoni per la UNESCO. Sopar de benvinguda i allotjament a la Residencia 
Gattopardo. 
 
28 març | CATÀNIA  MILAZZO  STROMBOLI 

Esmorzar i trasllat en mini bus al port de Milazzo per prendre el vaixell de l’illa d’Stromboli, on ens allotjarem els propers 
dos dies. A la tarda, excursió a la “Sciara del Fuoco” com a primera aproximació a l’activitat volcànica de l’illa. Allotjament 
a l’Hotel Ossidiana. Caminada: 4 hores - Desnivell: +400 m / -400 m 
 
29 març | STROMBOLI 

Matí lliure per visitar el poble de San Vincenzo i per banyar-se a la platja de sorra negra. A la tarda, ascensió a l’Stromboli 
per admirar de nit la permanent activitat explosiva del volcà, un autèntic espectacle. Sopar tipus pícnic durant l’excursió i 
baixada a l’allotjament.  
Notes: L’ascensió està estrictament reglamentada i només és possible amb una ascensió guiada per guies vulcanòlegs i en 
grups de màxim 20 persones. En funció de l’estat del volcà, pot ser que l’ascensió no estigui autoritzada i només es 
pujaria tan amunt com ens ho permetin en el moment del viatge. L’activitat alternativa, en cas de que l’ascensió al volcà 
sigui cancel·lada per les autoritats per raons de seguretat, serà una volta en vaixell de nit per admirar les explosions des 
del mar. Caminada: 5 hores - Desnivell: +924 m / -924 m 
 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&hl=es&mid=1N1VRxgYi-oMSzQrQm1Icj-PTWGFlmkQX&ll=38.073920329777074%2C15.370166592400725&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&hl=es&mid=1N1VRxgYi-oMSzQrQm1Icj-PTWGFlmkQX&ll=38.073920329777074%2C15.370166592400725&z=9
https://www.gattopardoroomscatania.it/
https://www.gattopardoroomscatania.it/
https://www.hotelossidiana.it/en
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30 març | STROMBOLI  LÍPARI 

Esmorzar i sortida en ferri a l’illa de Lípari. Matí lliure per passejar pel centre històric, amb la possibilitat de visitar el 
museu arqueològic. A la tarda, curta ruta a peu pel sud de l’illa entre vinyes i terrasses sobre el mar amb vistes sobre l’illa 
de Vulcano. Sopar no inclòs. Allotjament a l’Hotel Oriente. En funció de les condicions meteorològiques i criteris del guia, 
la caminada i visita podrà ser en l’ordre invertit. Caminada: 3 hores - Desnivell: +250 m / -250 m 
 
31 març | LÍPARI  VULCANO  LÍPARI 

Esmorzar i sortida per prendre el vaixell de l’illa de Vulcano. Arribada i ascensió al gran cràter que corona l’illa, de 391 
metres d’altura. Possibilitat de fer un bany de fang (entrada no inclosa). En vaixell tornarem a l’illa de Lípari, sopar i 
allotjament. Caminada: 3 hores - Desnivell: +390 m / -390 m 
 
1 abril | LÍPARI  MILAZZO  ETNA 

Esmorzar i sortida de l’hotel, en ferri tornem a Milazzo des d’on ens traslladem a la falda sud de l’Etna. Acomodació a 
l’Hotel Michelangelo i sopar inclòs. 
 
2 abril | ETNA  TAORMINA 

Esmorzar i ruta fins a peu del volcà admirant les formacions espectacular de les erupcions dels anys 2001 i 2003. 
Continuem a l’enorme caldera de Boye. Trasllat a Taormina i acomodació a l’hotel. En cas de que les condicions 
climatològiques i de la vulcanologia ho permetin, serà possible contractar in situ l’ascensió a l’Etna, únicament possible 
amb un guia vulcanòleg, pujant en telefèric i 4x4 fins als 2900m i des d’aquí fins al cim (3350m) i baixant fins l’Hotel Villa 
Diodoro. Caminada a Bove: 4 hores - Desnivell: +450 m/ -450 m. Ascensió a l’Etna (opcional): 6 hores - Desnivell: +450 m / 
-1450 m. 
 
3 abril | TAORMINA  CATÀNIA 

Esmorzar i dia dedicat a visitar Taormina. Recorrerem els carrer d’aquesta magnífica ciutat medieval sobre el mar. Curta 
ruta per la zona gaudint de vistes immillorables. A la tarda, trasllat a l’allotjament a la ciutat de Catània. Sopar llibre. 
Allotjament a la Residencia Gattopardo. Caminada: 2 hores - Desnivell: +250 m / -250 m 
 
4 abril | CATÀNIA  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l'hora convinguda trasllat a l'aeroport per a prendre el vol de retorn. Arribada i fi dels nostres serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2021 
 
Grup 10 a 15 persones: 1.520€ – (1.430€ les 4 primeres places) 
Grup 6 a 9 persones: 1.630€ - (1.540€ les 4 primeres places) 
Suplement habitació individual: 260€ 
Taxes aèries: 190€ (aprox.) 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte 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 el gener de 2021. En cap cas, es 
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
  SORTIDA 2021 

 
27 març 
 

  MÍNIM DE PERSONES 

 

Mínim 6 persones, màxim 15 persones. 

La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 

te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  

 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Bitllet d’avió anada i tornada en base vols d’Alitalia via un punt entremig. 

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

• 4 sopars 

• Trasllats en mini bus, ferri i transport públic per a les excursions. 

https://www.hotelorientelipari.com/
http://hotelvillamichelangelo.it/s/
https://www.hotelvilladiodoro.com/
https://www.hotelvilladiodoro.com/
https://www.gattopardoroomscatania.it/
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• Guia de parla castellana, expert en la zona. 

• Guia en vulcanologia per a l’ascensió a l’Stromboli. 

• Assegurança d’assistència en viatge experience i anul.lació fins 1.000 € 
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
NO INCLOU 

• Taxes d’avió (190€ aproximadament). 

• Begudes als menjars. 

• Visites i excursions opcionals (l’ascensió opcional a l’Etna costa 90€ aproximadament). 

• Propines i extres personals. 

• 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. Consultar suplements. 
 
 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. 
 
 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  
Viatge per l'est de Sicília i les illes de Stromboli, Vulcano i Lípari. Un combinat d'espectaculars caminades en un entorn 
mediterrani, aproximació a fenòmens volcànics i restes arqueològiques gregues, romanes i bizantines. Un paisatge 
colpidor coronat per l'actiu Etna, per sentir de manera intensa el vulcanisme. Petjades de fenicis, grecs, romans, bizantins 
i musulmans, en pobles encantadors. I com a colofó, Catània ens permet visitar una ciutat Patrimoni Històric de la 
Humanitat, restaurada per recuperar la seva antiga esplendor. 
Allotjaments: Per a aquest programa de senderisme hem seleccionat els allotjaments donant prioritat a la seva ubicació. 
La primera estada és en un hotel de 3*, tipus casa de poble, cèntric a Catània. A Stromboli en un hotel 3*. Les següents 
nits són en un hotel local 3*, tipus Bed & Breakfast a Lípari, el nostre camp base per recórrer les illes Eòlies. La setena nit 
és en un hotel al vessant sud de l'Etna, per poder sortir aviat el dia següent i opcionalment ascendir fins al cim. Després 
del descens seguim fins Taormina, on ens allotjarem en un 4 * amb unes magnífiques vistes de tota la badia. Finalment 
tornarem a Catània per passar l'última nit. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285400-02-200101-vacacionalcompletplusexperiences.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285400-02-200101-vacacionalcompletplusexperiences.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285400-02-200101-vacacionalcompletplusexperiences.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
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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Compartir Habitació: Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles. Es pot disposar d'una habitació 
individual mitjançant el pagament d'un suplement. En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra/es 
persona/es, pot sol·licitar-se la reserva com "habitació a compartir". 
Transport: Als trasllats per les illes utilitzarem diversos tipus de locomoció. A Sicília la majoria dels trasllats seran en 
vehicles privats, generalment taxis o mini busos, si bé en alguns casos farem ús del còmode tren. A les Illes Eòlies farem 
servir ferris que uneixen amb freqüència les diferents illes entre si i amb Sicília. A les petites illes de Vulcano, Lípari i 
Stromboli farem tots els curts desplaçaments necessaris a peu. 
Ascensió opcional a l'Etna: En cas que les condicions climatològiques i de vulcanologia ho permetin, és possible 
contractar in situ l'ascensió a l'Etna, únicament possible amb un guia vulcanòleg, ascendint en telefèric i 4x4 fins als 2900 
m i des d'aquí fins al cim (3350 m) i descendint fins a l'hotel (6 h, +450 m, -1.450 m). 
Preu: uns 90 € / persona. A l'hivern és possible llogar raquetes. 
Dificultat / condicions de viatge: El viatge està dirigit en la seva gran part, a qualsevol persona habituada a caminar, amb 
l'excepció de les ascensions a l'Stromboli i a l'Etna que per la seva desnivell i el tipus de terreny sobre el qual es camina, 
fan de l'ascensió una mica més exigent. Les marxes diàries oscil·len entre 3 i 6 hores la més llarga, i els desnivells poden 
arribar fins als 1000 metres positius i 1450 metres negatius amb algun tram de pendent una mica pronunciat. No hi ha 
dificultats tècniques especials, però cal estar familiaritzat amb caminar pel medi natural. Tant per l'ascensió opcional a 
l'Etna com per a la ruta inclosa en el programa per les faldes de la muntanya, és interessant preveure roba d'abric, gorra i 
fins i tot guants. A la primavera i tardor pot haver neu a l'excursió al cim, sent la ruta una veritable ascensió hivernal 
només per a muntanyencs experimentats en aquest tipus d'ascensions. 
Diverses de les excursions són en terreny molt solt de roca volcànica. Per això, els bastons telescopis són molt 
recomanables 
Equipatges: el desplaçament de l'equipatge està contractat amb els hotels. No obstant això, s'han d'efectuar breus 
desplaçaments, per tant, recomanem una bossa gran amb rodes i una motxilla (30-40 litres) per a les jornades de 
senderisme. 
Equipament recomanat: 
A més del que cadascú consideri necessari, recomanem portar: 

• Calçat específic per caminar. És important reunir tres qualitats importants: ha de ser sòlid / forta, subjectar bé el 
peu i el turmell i amb sola antilliscant. 

• Sabatilles esportives o calçat còmode i sandàlies de goma. 
• Borsa tova de viatge o maleta semirígida amb rodes. Tot i que els desplaçaments dels equipatges estan ja 

contractats amb els hotels, és possible que s'hagi de realitzar algun breu desplaçament. 
• Motxilla per als efectes personals -day pack- de 30-40 litres durant les caminades de dia. 
• Roba d'abric per als dies d'alta muntanya. (Sistema de les tres capes: Jaqueta tallavents, folre polar i samarreta 

tèrmica. A més de mitjons gruixuts). 
• Equip de pluja (jaqueta impermeable). 
• Roba còmoda (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers i flexibles). 
• Banyador, tovallola lleugera, ulleres de sol i gorra o visera. 
• Frontal o llanterna i cantimplora. 
• Bastons de senderisme (2 per persona) 
• Farmaciola bàsica (repelent d'insectes, protecció solar i labial forta, col·liri ocular, antitèrmic, antidiarreic, 

antiàcid, antibiòtic d'ampli espectre, antihistamínic - oral i pomada -, analgèsic, antiinflamatori, desinfectant i 
tiretes). 

Important evitar l'ús de bosses de plàstic i contenidors d'un sol ús. #stopplastic 
 
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.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

