Viatge cultural:

Sicília, la perla del Mediterrani
D
Deell 3311 ddee m
maaiigg aall 88 ddee jjuunnyy ddee 22001155

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 31 de maig al 8 de juny de 2015.
Guia especialista
Ignasi Garcés
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble (grup 20 persones): 1.895.-€ / persona
Suplement individual: 300.-€ / persona
Suplement grup de 15 - 19 persones: 100.-€ / persona
Suplement grup de 10 a 14 persones: 300.-€ / persona
Grup màxim
20 persones
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Agència gestora

Kulturalia Viatges
Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Ignasi Garcés
 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 aeris Anada i Tornada en classe turista
 Taxes Aèries
 Trasllats en autocar privat en destinació
 Assegurança d´Assistència en Viatge
 Règim d´allotjament i esmorzar als hotels
 7 Dinars en ruta
 Hotels 4**** en tot el Circuit
 Guia local de parla hispana a destinació
 Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari
 Grup Mínim 10 Participants
Serveis no inclosos
 Tot tipus d’extres
 Tot allò No Especificat
 Begudes No Incloses
 Assegurança Cancel.lació 30 EUR
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.). Per tal de garantir la plaça es recomana
realitzar la paga i senyal abans del dia 10 de març de 2015.
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Programa detallat
31/5 BARCELONA – CATANIA
Presentació a l´Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i sortida en vol directe cap a Sicília. Arribada a
Catània. Assistència i trasllat al centre de la ciutat. Tot seguit coneixerem breument la ciutat monumental de
Catània, la segona ciutat més gran de Sicília, una de les primeres colònies de la Magna Grècia, que fou destruïda
violentament pel volcà Etna el 1693 i reconstruïda a posteriori. Al centre hi trobem la fastuosa Catedral de Santa
Àgata, del segle XI i 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. Acabades
les visites, trasllat a l’hotel. Allotjament.
1/6 CATANIA, VISITEM NOTO I SIRACUSA
Esmorzar. Sortida de la ciutat seguint el litoral oriental fins arribar a la ciutat de 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 Nicolo 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… Més tard sortirem cap a Siracusa, on
dinarem en un restaurant local. A la tarda, visitarem aquesta mil·lenària 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. 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’Apolo, la màgica Font d´Aretusa i el Temple de Minerva, l´actual
Catedral. També coneixerem el barri arqueològic, una veritable joia monumental, on sobresurten l´Amfiteatre
romà, el Teatre Grec i la “Orella” de Dioniso. Acabades les visites, retorn a Catània i allotjament a l´hotel.
2/6 CATANIA, VISITEM EL VOLCÀ ETNA I TAORMINA
Esmorzar. Avui tindrem la primera presa de contacte amb la meravella geològica de l´Illa. Iniciarem l´excursió cap
al 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 abans de Crist, essent les més virulentes les consecutives el
122 abans de Crist; la del 1669, que destruí la ciutat de Catania i les del 1787 i 1928. Arribarem a la cota 1800, tot
gaudint d´una rica i variada vegetació fins arribar al paisatge lunar reflectit en les esquerdes volcàniques i els
cràters. Acabada la visita, dinarem en un restaurant dels voltants. 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. Retorn a
l´hotel i allotjament.
3/6 CATANIA, CREUER A LES ILLES EÒLIES
Esmorzar. Aquest matí durem a terme una excursió marítima per a descobrir les Illes Eòlies. Embarcarem en un
ferri al Port de Milazzo i 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, posseeixen un interessant
patrimoni històric. Lipari consagra el seu llegat amb un interessant jaciment arqueològic, Vulcano ofereix uns
paisatges impactants, destacant molt especialment la cova marítima del Caball i la Piscina de Venus, fruit de les
erupcions volcàniques. Dinarem en un restaurant regional i a la tarda, disposarem de breu temps lliure. Després
navegarem de nou cap al Port de Milazzo, retornarem a Catània i ens allotjarem a l´hotel.
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4/6 CATANIA – PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO
Esmorzar. Sortida cap a Piazza Armerina, que es el centre geogràfic de l´Illa, on coneixerem privilegiadament
l’empremta més evident del pas de la civilització romana a Sicília. Visitarem la magnífica “Villa Casale” i els seus
3.500 m2 d´esplendorosos mosaics que pavimenten, amb escenes quotidianes, les 40 estances de la Villa.
Evidentment, aquest magnànim mosaic ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Acabada
aquesta interessant visita, dinar regional. A la tarda, continuarem el recorregut en direcció al Sudest de la illa fins
arribar a Agrigento. Tot seguit coneixerem la fabulosa ciutat d´Agrigento, ciutat arqueològica, presidida per la Vall
dels Temples (Patrimoni de la Humanitat), on amb bona imaginació sentirem la omnipresència dels Deus,
dignificats pel Temple de la Concòrdia, el millor exemple conservat del món hel·lènic. Sortida cap a l’hotel i
allotjament.
5/6 AGRIGENTO – PALERMO I EL MUSEU ARQUEOLÒGIC ANTONINO SALINAS
Esmorzar i sortida ben d´hora direcció a la capital siciliana, Palermo. A l’arribar visitarem del seu ric centre històric,
on sobresurt la seva imponent Catedral, aixecada el 1184, però que amb el pas del temps ha anat adquirint una
policromia d´estils arquitectònics; en el seu interior s’hi amaguen les tombes d´Enric VI, Frederic II i Constança
d´Aragó. Al centre de la ciutat també hi trobem el magnífic Palau Reial, construït al segle IX sobre les restes d´un
temple púnic i romà, i que actualment és la seu del poder polític insular. Així mateix veurem, entre d’altres, la
Capella Palatina, l´Església de Sant Giovanni degli Eremeti, en un edifici de clara influència islàmica, i passejarem
pels carrerons sinuosos del centre de la ciutat que es perden en el temps, destacant molt especialment el barri
mercader de la Vucciria. Dinarem en un restaurant de cuina local i a la tarda visitarem el 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 que 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. Breu temps lliure i allotjament a
l´hotel.
6/6 PALERMO, VISITEM ERICE, SEGESTA I SELINUNTE
Després d’esmorzar sortirem de la ciutat seguint el litoral occidental fins arribar a la ciutat d´Erice, situada sobre el
Mont San Giuliano a 751 metres d´alçada, a la província de Trapani, que és el millor exemple d´arquitectura
medieval, amb una clara influència àrabo-normanda reflectida en els seus sinuosos carrers empedrats, que
discorren formant un conjunt urbanístic singular. Hi destaquen monuments com el Castell Medieval, situat a la part
més altiva de la ciutat, i la Chiesa Madre (església mare), sense oblidar l´animada i bonica Piazza Umberto. Al
migdia dinarem en un restaurant local i a la tarda, ens desplaçarem a Segesta, lloc 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 i molt a prop visitarem
Selinunte, ciutat fundada durant el segle VII abans de Crist pels colonitzadors de Megara Hiblea, portadors de
l’esplèndida cultura hel·lenística. Retorn a Palerm i ens allotjarem a l´hotel.
7/6 PALERMO, VISITEM CEFALU I MONREALE
Esmorzar. Sortim novament cap a la zona oriental de l´Illa, travessant el litoral septentrional fins arribar a la
pintoresca i medieval localitat de Cefalu, dominada per la seva majestuosa Catedral normanda del segle XII, amb
un absis revestit d´un meravellós mosaic bizantí, i amb la omnipresència del Pantocràtor. Al migdia, dinarem en un
restaurant regional i a la tarda, de tornada, visitarem 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. Retorn a Palerm i allotjament.
8/6 PALERMO – BARCELONA
Esmorzar. Temps lliure i trasllat a l’aeroport de Palermo on acomiadarem definitivament Sicília i iniciarem el camí
de retorn a les nostres llars. Sortida en vol directe a Barcelona. Arribada i final del viatge i dels nostres serveis.
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