Viatge cultural:

Sicíla, perla del Mediterrani
D
Deell 2200 aall 3311 ddee jjuulliiooll ddee 22001188

Presentació
A banda de les platges turístiques de Taormina i els misteris de la Cosa Nostra, Sicília, l’illa més gran del
Mediterrani, ofereix una gran diversitat cultural a causa de les nombroses onades d’ocupació que ha conegut al
llarg de la seva història. A la “bella Sicília” perviuen en la llengua, en els comportaments, en la cuina i en la
religiositat restes de cultura grega, romana, bizantina, musulmana, normanda, angevina, aragonesa i catalana,
entre d’altres. Cadascuna d’elles ha deixat les seves marques, empremtes arquitectòniques i obres mestres d’art,
tot transformant aquesta illa en un museu a l’aire lliure, únic al món. Sorprenen els contrastos entre Palermo,
ciutat fortament marcada per les civilitzacions àrab i normanda, la grandiositat dels vestigis grecs d’Agrigento o
Siracusa, així com l’aspror de l’interior del país, on es perpetuen tradicions tan ancestrals com les que relata
Leonardo Sciascia a les seves novel·les.
Dates
Del 20 al 3l de Juliol 2018.
Professora especialista
Dra. Mª Teresa Magadán
Investigadora de l'Institut d'Arqueologia Clàssica de Catalunya (ICAC).
Preu per persona en habitació doble
3.280 € + taxes (80 €)
Suplement individual: 390 €
Grup màxim
15 persones
Allotjaments
 Trapani: Hotel TIZIANO (4*): www.hoteltizianotrapani.it (o similar)
 Agrigent: Hotel GRAND HOTEL DELLA VALLE (4*): www.hoteldellavalle.ag.it (o similar)
 Ortigia-Siracusa: Hotel ROYAL MANIACE (4*): www.maniacehotel.it (o similar)
 Catània: Hotel KATANE PALACE (4*): www.katanepalace.it (o similar)
 Milazzo: Hotel LA BUSSOLA (4*): www.hotelabussola.it (o similar)
 Palermo: Hotel EUROSTARS CENTRALE Palace (4*): www.eurostarscentralepalace.com (o similar)
Agència gestora
Malaika Viatges
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Pla de vols

VY6600

VY6601

20JUL BARCELONA – PALERMO
31JUL PALERMO – BARCELONA

Arqueonet

12:15 – 14:10
17:05 – 19:00

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professora Mª Teresa Magadán
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge
 Bitllets avió Barcelona – Palermo – Barcelona, en clase turista
 Facturació maleta i reserva anticipada dels seients
 10 dinars en restaurants aigua i vi inclosos
 Vaixell regular anada i tornada per a l’illa de Mothia
 Vaixell regular per a l'excursió a Lipari i Vulcano inclusivament taxa de desembarcament a les illes
 Autocar modern durant el circuit
 City tax
 Autocar modern durant el circuit
 Guia local de parla espanyola durant tot el circuit
 Entrades a monuments segons itinerari
 Propines
 Assegurança d'assistència sanitària i cancel·lació fins a 4000 €
Serveis no inclosos
 Taxes
 Begudes allà on no s’indiqui
 Extres personals
 Cap altre servei no especificat en l’apartat anterior
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Sicília”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
20/07. BARCELONA – PALERM – ERICE – TRAPANI
Arribada a les 14.10 i sortida cap a la localitat d’Erice, situada sobre el Mont San Giuliano a 751 metres d´alçada a
la província de Trapani, és el millor exemple d’arquitectura medieval, amb una clara influència àrabo-normanda
reflectida en els seus sinuosos carrers empedrats, que discorren de forma articulada formant un conjunt urbanístic
singular, on hi destaquen els seus millors monuments, el Castell Medieval, situat a la part més altiva de la ciutat,
i la Chiesa Madre, sense oblidar l’animada i bonica Piazza Umberto. Tot seguit continuarem cap a Trapani on hi
passarem la nostra primera nit.
Allotjament a Trapani.
21/07. TRAPANI – MOTIA – SEGESTA – SELINUNT – AGRIGENT
Després d’esmorzar sortirem cap a l'embarcador de Contrada Spagnola per agafar un vaixell que en cinc minuts
ens durà cap a l'illa de San Pantaleo on podrem visitar la colònia fenícia i cartaginesa de Motia. Després de
la visita tornarem a terra ferma per seguir el nostre viatge fins a Segesta, enclavament que ens permetrà conèixer
el seu fastuós Temple Dòric, erigit entre el 430 i el 420 abans de Crist, suportat per les 36 columnes d´ordre dòric.
Gaudirem d’una meravellosa fusió entre arquitectura antiga i naturalesa. Tot seguit dinarem per recuperar forces
per arribar-nos fins a Selinunt, ciutat fundada durant el segle VII aC pels colonitzadors de Megara Hiblea,
portadors de l´esplèndida cultura helenística, on podrem contemplar els seus fabulosos temples greco-orientals i
l’acròpoli. Acanada la visita ens dirigirem cap a Agrigent on soparem i passarem la nit.
Allotjament a Agrigent.
22/07. AGRIGENT
Avui dedicarem el matí sencer a visitar la colònia d'Heraclea Minoa, i a la tarda l’espectacular vista de la Vall
dels Temples d’Agrigent, (Patrimoni de la Humanitat), on amb bona imaginació sentirem la omnipresència dels
Déus, dignificats pel Temple de la Concòrdia, el millor exemple conservat del món hel·lènic. Retorn i sopar a
l'hotel.
Allotjament a Agrigent.
23/07. AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA – NOTO – SIRACUSA
Avui visitarem La Piazza Armerina, que es troba en el centre geogràfic de l’Illa, on coneixerem la impremta més
evident del pas de la civilització romana a Sicília. Visitarem la magnífica Vila Casale i els seus 3500 m2
d’esplendorosos mosaics que pavimenten amb escenes quotidianes la vida diària de les 40 estades de la Vila.
Evidentment, aquest fantàstic mosaic ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Finalitzada la visita continuació per dinar a Ragusa on podrem fer un passeig per la ciutat abans de continuar cap a
Noto, joia del barroc sicilià, amb un conjunt artístic i arqueològic declarat Patrimoni de la Humanitat des del 1996 i
que compta amb un nucli històric de gran valor, on hi destaca la Catedral de Sant Nicolò de Nira, l’Església
de San Carlo al Corso, el Palazzo Ducezio (actual ajuntament), el Palazzo Villadorata i un nombre
indeterminat d´edificis i temples dissenyats pels millors arquitectes del XVIII com Rosario Gagliardi o Vicenzo
Sinatra… Finalitzades les visites de Noto, ens desplaçarem fins a Siracusa (Ortigia) per passar-hi la nit.
Allotjament a Siracusa.
24/07. SIRACUSA
Avui dedicarem el dia a visitar Siracusa, ciutat fundada pels grecs l´any 734 abans de Crist. Considerada la més
bella ciutat del món grec, fou ocupada per grecs, romans, bizantins, àrabs, normands, pobles germànics, catalans
i, finalment, pels Borbons. Al matí visitarem el barri arqueològic, una veritable joia monumental, on sobresurten
l’Amfiteatre romà, el Teatre Grec i l’anomenada “Orella” de Dionís. Acabades les visites ens traslladarem
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novament a Ortigia per dinar i a la tarda visitarem el seu magnífic centre històric, presidit pel Port d’Ortigia, on
neix la zona monumental i on hi trobem elegants places i pintorescos carrerons que aboquen al mar, destacant
molt especialment el Temple d’Apol·lo, la màgica Font d’Aretusa i el Temple de Minerva, l’actual Catedral
dedicada a Santa Llúcia.
Allotjament a Siracusa.
25/07. SIRACUSA – CATÀNIA
Després d’esmorçar ens desplaçarem fins als jaciments de Mègara Hyblaea, una colònia grega de la ciutat

mare de Mègara de Grècia fundada al s. VIII a.C. i a la vegada ciutat mare també de Selinunt, una
colònia que van fundar aquests també colons a l’altre extrem de l’illa com a conseqüència del creixement
i prosperitat que van tenir. També visitarem la important ciutat de Tapsos i la seva necròpois, de la
que tot i que no queda moltes restes, va tenir un rol importantíssim en l’expedició atenenca contra
Siracusa (481 a.C.). Abans de dinar, visitarem el fantàstic Teatre d’Akrai, una altra colònia grega
fundada pels siracusans.

Dinarem a la ciutat Etnea i a la tarda farem una visita panoràmica de Catània, la segona ciutat més gran de
Sicília, una de les primeres colònies de la Magna Grècia; molt més tard (1693) fou destruïda violentament pel volcà
Etna i reconstruïda a posteriori. Al centre hi trobem la fastuosa Catedral de Santa Àgata, del segle XI, la Plaça
de la Catedral amb la famosa escultura de l’Elefant en pedra làvica, símbol de la ciutat. Tot passejant
descobrirem el barri barroc, esquitxat de meravellosos i senyorívols palaus del segle XVIII i encisadores esglésies
com la de San Giuliano, obra magna de l’insigne arquitecte Vaccarini (arquitecte impulsor de la reconstrucció de
la ciutat després del terratrèmol), o el Castell Ursino, obra de l’època dels normands.
Allotjament a Catània,
26/07. CATÀNIA – ETNA – TAORMINA – MILAZZO
Avui tindrem la primera presa de contacte amb la meravella geològica de l’illa visitant el sostre natural de Sicília, el
Volcà Etna. Remuntem la muntanya que ens porta directament cap a la zona del volcà, considerat un dels més
actius del planeta i el més alt d´Europa, amb 3345 metres d´alçada. La primera erupció que es registrà en els
anals fou la del 1500 aC, essent les més virulentes les consecutives el 122 aC; la del 1669, que destruí la ciutat de
Catània i les del 1787 i 1928. Arribarem a l’alçada màxima consentida als autocars, en el punt anomenat Rifugio
Sapienza, a 1800 m.s.n.m., tot gaudint d´una rica i variada vegetació fins arribar al paisatge lunar reflectit en les
esquerdes volcàniques i els cràters. Per pujar cap al cim del volcà i passejar prop del la seva boca, haurem de
pujar dos trams en funicular i després amb furgonetes acompanyats per guies especialitzades de l'Etna (entre la
pujada i la baixada són gairebé dues hores i mitja de recorregut).
Acabada la visita, dinarem en un restaurant dels voltants i a la tarda, continuarem l´excursió a Taormina,
esplèndida ciutat medieval ubicada a la costa Nord Oriental de l’illa, en un promontori on discorre tot el burg antic,
amb carrerons sinuosos i empedrats que han sabut conservar magistralment tot l’entramat medieval, amb unes
meravelloses vistes sobre la Badia de Giardini Naxos, des d’on es pot contemplar el Mar Jònic; també farem
una visita del seu Teatre grec-romà.
Allotjament a Milazzo.
27/07. MILAZZO – ILLES EÒLIES – MILAZZO
Aquest matí durem a terme una excursió marítima per a descobrir les Illes Eòlies. Embarcarem en un ferri al
Port de Milazzo i vorejant el Promontori de Cap Milazzo navegarem cap a les Illes Eòlies, formades per un arxipèlag
de 7 illes d’origen volcànic, amb una població total de 13000 habitants. Aquestes illes han estat declarades
Patrimoni de la Humanitat pel seu valor natural. Coneixerem les illes de Lipari i Vulcano, que a més del seu
interès natural i vacacional, posseeixen un interessant patrimoni històric. Lípari consagra el seu llegat amb un
interessant jaciment arqueològic, Vulcano ofereix uns paisatges impactants, destacant molt especialment la cova
marítima del Cavall i la Piscina de Venus, fruit de les erupcions volcàniques i Cavall i la roca de l'Leone … Dinar en
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un restaurant regional. A la tarda navegarem de nou cap al Port de Milazzo passant per la roca de la Sireneta i
tornarem a Milazzo.
Allotjament a Milazzo.
28/07. MILAZZO – CEFALÚ – HIMERA – PALERM
Pel matí sortirem novament cap a la zona oriental de l’lla, travessant el litoral septentrional fins arribar a la
pintoresca i medieval localitat de Cefalú, dominada per la seva majestuosa Catedral normanda del segle XII,
amb un absis revestit d´un meravellós mosaic bizantí, amb l’omnipresència del Pantocrator. Al migdia, dinarem en
un restaurant regional i continuarem cap a Himera, on farem una visita panoràmica d’aquesta important colònia
grega fundada al 648 per grecs vinguts de la localitat de Zancle, la moderna Mesina, on es troben les restes d’un
temple dòric dedicat a la Victòria (en record de la victòria sobre els cartaginesos al 480 aC) i la necròpolis de la
ciutat. Finalment, acabarem el dia arribant a Palerm
Allotjament a Palerm.
29/07. PALERM
Avui descobrirem la capital siciliana, Palerm, començant pel seu Museu Arqueològic Regional Antonino
Salinas (Museu en Procés de Restauració), que posseeix una de les més riques col·leccions d´art púnic i grec
a Itàlia, i fou dedicat al cèlebre arqueòleg i numismàtic palermità Antonino Salinas. Aquest museu es troba integrat
en un elegant palau del segle XVI i ofereix al visitant una magnífica mostra de les diferents civilitzacions que han
colonitzat l´illa de Sicília amb el pas dels segles. A continuació visitarem el Barri de la Kalsa i mercat del Capo,
i dinarem.
Després de dinar visitarem el ric centre històric de la ciutat amb la seva imponent Catedral, aixecada el 1184 i
que amb el pas del temps ha adquirit la seva policromia d’estils arquitectònics. En el seu interior s’hi troben les
tombes d´Enric VI, Frederic II i Constança d´Aragó. També hi trobem el magnífic Palau Reial, construït al
segle IX sobre les restes d’un temple púnic i romà, que fou des de les hores la seu del poder polític insular.
Allotjament a Palerm.
30/07. PALERM – MONREALE – PALERM
Al matí ens dirigim a Monreale, veïna localitat palermitana, amb una esplèndida vista sobre la coneguda “Conca
d’Or”. Descobrirem la seva esplendorosa Catedral, construïda el 1174 per ordre de Guillem II, revestida de
magnífics mosaics bizantins, únics a tota l’illa, i un meravellós claustre benedictí envoltat de 228 columnes
capritxosament esculpides amb motius evangèlics i medievals... Acabada la visita retorn a Palerm per a la visita del
magnífic Palau Reial, construït al segle IX sobre les restes d’un temple púnic i romà, que fou des d´enguany la
seu del poder polític insular; la Capella Palatina, l’Església de Sant Giovanni degli Eremeti, en un edifici de
clara influència islàmica, amb carrerons sinuosos que es perden en el temps, destacant molt especialment el barri
mercader de la Vucciria.
Allotjament a Palerm.
31/07 PALERM – BARCELONA
Després d’esmorzar disposarem de temps lliure fins el momento del trasllat a l’aeroport de Palerm on acomiadarem
definitivament Sicília i iniciarem el camí de retorn a les nostres llars.
Sortida en vol directe cap a Barcelona. Arribada i final del viatge i dels nostres serveis.
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Condicions generals del viatge
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i , en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l'acceptació total de les presents condicions
generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin
en la documentació facilitada per la majorista .
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge
que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA VIATGES
S.L., amb domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de llicència :
GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del
sector que actuïn com els seus proveïdors.
Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es compromet a
realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places
disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat .
* En el moment de la sol·licitud de la reserva , Malaika Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent , com a màxim , al 20 % del preu del viatge la reserva
del qual sol·licita. Si es confirma la reserva , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor
retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les
despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència
venedora .
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40
% del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte . Si el
consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu
que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència , s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del
consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de
transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions
que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè
l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7
dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”. .
Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del carburant,
taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que
incloguin dos o més països , el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data .
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost
dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els
d'aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi
aplicats al viatge .
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Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat
per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior , ho ha de notificar al consumidor al més aviat ( per
escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ), a fi que pugui optar per
acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha formalitzat ) .
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la
reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (aquesta agència
cobra 50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors
turístics- majoristes, companyies aèries, etc . -) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge
si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge el 15 % si es
produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es
presenta a la hora prevista per a la sortida.
2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major . A aquests
efectes , es considerarà causa de força major la mort , l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o
d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge .
3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació amb
anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en
tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l'agència majorista .
5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim
d'un mes , deduïdes les despeses de gestió i , si s'escau , les despeses d'anul·lació justificades , i les penalitzacions
.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fleta
d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació i les
penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita l’agència.
Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de
participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total
reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització,
sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida .
Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius
de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència , anormals i imprevisibles, les
conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .
*Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país
o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.:
901.400.100).
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