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16 Eylül 2022 Cuma / İstanbul - Katanya – Agrigento 
 

Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Yeni Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde 04:30’da 
buluşmamızın ardından pasaport işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve THY TK1393 sefer sayılı uçuşu 
ile saat 06:55’de Katanya’ya hareket ediyoruz.  
 
Katanya Havalimanı’na yerel saat ile 08:10’da varışımızın ardından bizi bekleyen özel aracımız ile 
adanın en güzel şehirlerinden biri olan Katanya gezimize başlıyoruz. 
 
Katanya şehir turumuz sırasında;  Doumo, Üniversite, Piazza Stesicoro, St.Biogio ve Collegiada 
Bazilikası göreceğimiz yerler arasında yer alıyor. Rehberimiz eşliğinde şehri keşfettikten sonra 
öğle yemeği için restorana geçiyoruz. 
 

 
 

Yemeğimiz ardından Agrigento’ya uzanan yolculuğumuza başlıyoruz. Seyahatimiz esnasında 
Katanya’ya 90 dakika mesafede yer alan tarihi Piazza Armerina’da keyifli bir mola vereceğiz. 
Piazza Armerina turumuz sonrasında Villa Romana del Casale müzesine geçeceğiz. Yüzyıllardır 
ayakta kalmış mozaikleri ile tanınan bu etkileyici yapıyı ziyaretimiz sonrasında yolculuğumuza 
kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk sonrasında otelimize 
varacağız. 
 
Serbest zaman sonrasında misafirlerimiz ile otelimizde belirtilen saatte buluşuyor ve akşam 
yemeğimizi alacağımız restorana geçiyoruz. 
 
Keyifli geçen akşam yemeğimiz sonrasında otelimize dönüyor ve günümüzü sonlandırıyoruz.  
 
 
Konaklamamız : Hotel Costazzurra Museum 4* 
     (Deluxe Odalarda Konaklama) 
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17 Eylül 2022 Cumartesi / Agrigento - Scala dei Turchi - Valle dei Templi 
 
Sabah otelimizde yapacağımız kahvaltımızın ardından tapınaklar vadisine geçiyor ve Valle dei 
Templi arkeolojik yerleşkesi ziyareti ile turumuza başlıyoruz.  
 
Magna Graecia sanatının ve mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olarak gösterilen Valle dei 
Templi, Sicilya'da bulunan ve UNESCO tarafından koruma altına alınmış en önemli ulusal 
anıtlardan biridir. Ziyaretimiz sonrasında yine tapınaklar vadisinde yer alan bir başka değer 
Arkeoloji müzesini ziyaret ediyoruz.  
 

  
 
Tapınaklar vadisi turumuz ardından Agrigento’ya geçiyor ve öğlen yemeğimizi burada alıyoruz. 
 
Öğlen yemeğimiz sonrasında şehir turumuza Agrigento şehir turumuza başlıyoruz. Turumuz 
süresince Via Atenea ana caddesini, Il Monastero de Dello Sprito Santo ve San Gerlando kilisesini 
panaromik olarak görme fırsatınımız olacak. 
 
Türk merdivenleri olarak bilinen Porto Empedocle yakınlarındaki doğal bir güzellik Scala dei Turchi 
ziyareti ile Turumuza devam ediyoruz. 
 
Keyifli geçen günümüzün ardından otelimize geri dönüyor ve akşamki 
enfes konser için biraz dinleniyoruz. 
 
Serbest zaman sonrasında misafirlerimiz ile otelimizde belirtilen saatte 
buluşuyor ve akşam yemeğimizi alacağımız restorana geçiyoruz. 
 
Akşam yemeğimiz sonrasında özel transferimiz ile nefes kesen 
atmosferi ile bizleri karşılayacak olan Valle dei Templi’ye geçiyoruz ve 
Eros Ramazzotti… ☺  
 
Tadı damaklarda kalmış bir konser sonrasında otelimize dönüyor ve günümüzü sonlandırıyoruz.  
 
 
Konaklamamız        : Hotel Costazzurra Museum 4* 
    (Deluxe Odalarda Konaklama) 
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18 Eylül 2022 Pazar / Agrigento – Teormina 
 

Sabah otelimizde yapacağımız kahvaltımızın ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyoruz ve 
kulaklarımızda hala önceki akşamdan kalma güzel melodilerle Agrigento’ya yaklaşık seksen 
dakikalık sürüş mesafesinde yer alan Scilia Outlet Village’e doğru yola çıkıyoruz.  
 

Scilia Outlet’e varışımız ardından bu açık hava alışveriş köyünde misafirlerimizle serbest zaman 
veriyoruz.  
 

  
 
Serbest zaman sonrasında misafirlerimiz ile buluşuyor ve Teormina’ya doğru yolculuğumuza 
devam ediyoruz. Yaklaşık doksan dakikalık bir seyahat sonrasında Teormina’ya varıyoruz ve kısa 
bir mola sonrasında tarihi kapıdan geçerek gezimize başlıyoruz. 
 
Gezi güzergâhımızda bir tepe üzerine kurulu, muhteşem mimarisi ve manzarası ile bizleri karşılayacak olan 
Antik Tiyatro, Palazzo Corjava, Taormina Katedrali, San Guiseppe Meydanı, Ciampoli Sarayı ve şehrin 
birbirinden güzel sokakları var. 
 

    
 
Turumuz sonrasında otelimize geçiyor ve odalara yerleşmemiz ardından serbest zaman veriyoruz. 
 
Serbest zaman sonrasında misafirlerimiz ile belirtilen saatte buluşuyor ve kısa sürecek keyifli bir yürüyüş 
sonrasında akşam yemeğimizi alacağımız restorana ulaşıyoruz.  
 

Teormina’nın etkileyici atmosferinde güzel sohbetlerin eşlik edeceği yemeğimiz sonrasında 
otelimize dönüyor ve günümüzü sonlandırıyoruz. 
 

 
Konaklamamız        : Hotel Villa Diodoro 4* 
    (Deluxe Odalarda Konaklama) 
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19 Eylül 2022 Pazartesi / Teormina - Katanya - İstanbul  
 
 
Sabah otelimizde yapacağımız kahvaltımızın ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyoruz ve 
öğlene kadar serbest zaman veriyoruz. 
 
Serbest zaman sonrasında misafirlerimiz ile belirtilen saatte otelimizde buluşuyor ve yaklaşık kırk beş 
dakikalık bir seyahat sonrası şarap tadımı & mahzen gezimize başlıyoruz. 
 
Mahzen gezimiz ve tadımımız ardından öğlen yemeğimizi yine seçkin şaraplar eşliğinde burada alıyoruz. 
 

 
 
Öğlen yemeğimiz ardından sonraki durağımız Etna. Yaklaşık yarım saatlik bir seyahat sonrasında 
Etna’ya ulaşıyoruz ve hala aktif sayılı yanardağlardan biri olan Avrupa’nın en yüksek yanardağını 
ziyaret edeceğiz. Kısa bir yürüyüş sonrası aktif olmayan bir kratere çıkıp fotoğraf çekme fırsatını 
yakalayacağız.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tur sonrası Sicilya’daki son durağımız olan Katanya Havalimanı’na hareket ediyoruz. Varışımızı 
takiben pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından THY TK1396 sefer sayılı uçuşumuz ile saat 
19:40’de İstanbul’a hareket ediyor ve 23:00’da varışımızı gerçekleştiriyoruz. 
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GEZİMİZE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 
 

• 4* Hotel Costazzurra Museum Hotel Deluxe odalarda 2 gece oda kahvaltı konaklama   

• 4* Hotel Villa Diodoro ‘da 1 gece oda kahvaltı konaklama  

• Gezi boyunca özel restoranlarda alınacak 3 öğle ve 3 akşam yemeği 

• Program dahilindeki tüm giriş ücretleri  

• Programda belirtilmiş olan tüm transferler  

• Programda belirtilen tüm geziler  

• Şarap tadımı ve mahzen gezisi 

• Gezi boyunca rehber kulaklık sistemi  

• Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti  

• Yurt dışı çıkış harcı  

• Seyahat Sigortası  
 
 
 
 
GEZİMİZE DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ  
 

• İstanbul - Katanya - İstanbul uçak biletleri ve havalimanı vergileri  

• İtalya seyahati için geçerli olan Schengen vizesi 

• Programda belirtilmeyen geziler  

• Tam kapsamlı Sağlık-Kaza-Bagaj ve İptal sigortası  

• 18 Eylül tarihinde Outlet ziyaretinde alınacak öğle yemeği 

• Yemeklerde alınacak ekstra içecekler  

• Kişisel harcamalar & bahşişler 

• Otellerde mini bar harcamaları 
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