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A banda de les platges turístiques de Taormina i els misteris de A banda de les platges turístiques de Taormina i els misteris de A banda de les platges turístiques de Taormina i els misteris de A banda de les platges turístiques de Taormina i els misteris de la Cosa Nostra, la Cosa Nostra, la Cosa Nostra, la Cosa Nostra, SicíliaSicíliaSicíliaSicília, l’illa més gran del Mediterrani, ofereix una , l’illa més gran del Mediterrani, ofereix una , l’illa més gran del Mediterrani, ofereix una , 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 gran diversitat cultural a causa de les nombroses onades d’ocupació que ha conegut al llarg de la seva història. A la “bella gran diversitat cultural a causa de les nombroses onades d’ocupació que ha conegut al llarg de la seva història. A la “bella gran diversitat cultural a causa de les nombroses onades d’ocupació que ha conegut al llarg de la seva història. A la “bella Sicília” Sicília” Sicília” Sicília” 
perviuen en la llengua, en els comportaments, en la perviuen en la llengua, en els comportaments, en la perviuen en la llengua, en els comportaments, en la perviuen en la llengua, en els comportaments, en la cuina i en la religiositat restes de cultura grega, romana, bizantina, musulmana, cuina i en la religiositat restes de cultura grega, romana, bizantina, musulmana, cuina i en la religiositat restes de cultura grega, romana, bizantina, musulmana, 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 normanda, angevina, aragonesa i catalana, entre d’altres. Cadascuna d’elles ha deixat les seves marques, empremtes normanda, angevina, aragonesa i catalana, entre d’altres. Cadascuna d’elles ha deixat les seves marques, empremtes 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 aqarquitectòniques i obres mestres d’art, tot transformant aqarquitectòniques i obres mestres d’art, tot transformant aqarquitectòniques i obres mestres d’art, tot transformant aquesta illa en un museu a l’aire lliure, únic al món. Sorprenen els contrastos uesta illa en un museu a l’aire lliure, únic al món. Sorprenen els contrastos uesta illa en un museu a l’aire lliure, únic al món. Sorprenen els contrastos uesta 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’Agrigenentre Palermo, ciutat fortament marcada per les civilitzacions àrab i normanda, la grandiositat dels vestigis grecs d’Agrigenentre Palermo, ciutat fortament marcada per les civilitzacions àrab i normanda, la grandiositat dels vestigis grecs d’Agrigenentre Palermo, ciutat fortament marcada per les civilitzacions àrab i normanda, la grandiositat dels vestigis grecs d’Agrigento o to o to o to o 
Siracusa, així com l’aspror de l’interior del paSiracusa, així com l’aspror de l’interior del paSiracusa, així com l’aspror de l’interior del paSiracusa, així com l’aspror de l’interior del país, on es perpetuen tradicions tan ancestrals com les que relata Leonardo Sciascia a ís, on es perpetuen tradicions tan ancestrals com les que relata Leonardo Sciascia a ís, on es perpetuen tradicions tan ancestrals com les que relata Leonardo Sciascia a ís, on es perpetuen tradicions tan ancestrals com les que relata Leonardo Sciascia a 
les seves novel�les.les seves novel�les.les seves novel�les.les seves novel�les. 
 

DIA: 21 MAIG 2015 LLOC (1): PLAÇA ALCALDE MARCET, SABADELL 
LLOC (2): PLAÇA UNIVERSISTAT, BARCELONA (porta principal Universitat) 

HORA (1): 07h15 
HORA (2): 07h45 

 
 
 

 

DIA 21/05 · SABADELL – BARCELONA – CATÀNIA 

DIA 22/05 · CATÀNIA, VISITEM EL VOLCÀ ETNA I TAORMINA 

DIA 23/05 · CATÀNIA – PIAZZA ARMERINA – MONREALE – PALERMO  

DIA 24/05 · VISITEM PALERMO I OPERA AL TEATRO MASSIMO 

DIA 25/05 · PALERMO – BARCELONA – SABADELL  

 
 

PREU SOCI EN CAMBRA DOBLE MÍNIM 40 PAX: 1150 EUR 
 

SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL SOCIS: 180 EUR 
 

(PREU NO SOCIS: +10%) 
 

El Preu Inclou:  El Preu No Inclou: 

Bitllets Aeris Anada/Tornada en Classe Turista 
Taxes Aèries 
Assegurança d’assistència en Viatge 
Hotels 4****  
Trasllat Sabadell/Aeroport/Sabadell en autocar 
Règim de Pensió Completa 
Guia acompanyant des de Barcelona 
Entrades Opera “Un Ballo in Maschera” al Teatro Massimo  en PLATEA 
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari 
Grup Mínim 40 participants   

Tot tipus d’extres 
Tot Tipus de Begudes 
Tot allò No Especificat   

Assegurança Opc Cancel.lació 30 EUR 

 

Visites Culturals i Entrades Incloses: 

Visita guiada de Catània · Visita guiada del Volcà Etna · Visita guiada de Taormina · Visita guiada de Piazza Armerina 
amb entrades incloses a Vila Casale · Visita guiada de Monreale amb entrades incloses a la Catedral · Visita guiada de 

Palermo amb entrades incloses a la Catedral i la Capella Palatina 

 

 

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237, 7è 1a · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 
 

 



Opera al Teatre Massimo de PalermoOpera al Teatre Massimo de PalermoOpera al Teatre Massimo de PalermoOpera al Teatre Massimo de Palermo        � � � � ««««    Un Ballo in Maschera” de VerdiUn Ballo in Maschera” de VerdiUn Ballo in Maschera” de VerdiUn Ballo in Maschera” de Verdi        
DIA:  21 MAIG 2015 LLOC: PL ALCALDE MARCET, SABADELL 

LLOC: PL UNIVERSITAT, BARCELONA (porta principal Universitat) 

HORA: 07h15 

HORA: 07h45 

 

DIA 21/05 SABADELL – BARCELONA – CATÀNIA 

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i volem a Catània. Assistència i trasllat al centre 
de la ciutat. Dinar en un restaurant local. Tot seguit coneixerem la ciutat monumental de Catània, la segona 
ciutat més gran de Sicília, una de les primeres colònies de la Magna Grècia, fou destruida violentament pel 
volcà Etna el 1693 i reconstruida a posteriori. Al centre hi trobem la fastuosa Catedral de Santa Agata, 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, 
etc… Acabades les visites, trasllat a  l´hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 22/05 CATÀNIA, VISITEM EL VOLCÀ ETNA I TAORMINA 

Esmorzar. Avuí 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 quota 1800, tot gaudint d´una rica i variada vegetació fins arribar al paisatge llunar 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. Sopar i Allotjament. 

 

DIA 23/05 CATÀNIA – PIAZZA ARMERINA – MONREALE – PALERMO 

Esmorzar. Sortida cap a Piazza Armerina, que és el centre geogràfic de l´Illa, on coneixerem privilegiadament 
l´emprempta més evident del pas de la civilització romana a Sicília. Visitarem la magnífica “Villa Casale” i els 
seus 3500 m2 d´esplendorosos mosaics que pavimenten amb escenes quotidianes la vida diaria de les 40 
estades 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 Nordoest de l´illa fins arribar a la petita localitat de Monreale, molt a prop de Palermo, amb una esplèndia 
vista sobre la coneguda “Conca d´Or”. Descobrirem la seva esplendorosa Catedral, construida 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 capriciosament esculpides amb motius evangèlics i medievals... Sortida cap al nostre 
hotel a Palerm. Sopar i Allotjament. 

 

DIA 24/05 VISITEM PALERMO I OPERA AL TEATRE MASSIMO  

Esmorzar. Aquest matí descobrirem la capital siciliana, Palermo. Visita del seu ric centre històric, on sobressurt la 
seva Catedral imponent, aixecada el 1184 i que amb el pas del temps ha adquirit la seva policromia d´estils 
arquitectònics, llur interior amaga les tombes d´Enric VI, Frederic II i Constança d´Aragó. També hi trobem el 
magnífic Palau Reial, construit 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 islámica, amb carrerons sinuosos que es perden en el temps, destacant molt especialment el barri 
mercader de la Vucciria. Acabades les visites, trasllat a l´hotel per Dinar. A la tarda, trasllat al Teatre Massimo 
per assistir a la Òpera “Un Ballo in Maschera” de Giuseppe Verdi. Retorn a l´hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 25/05 PALERMO – BARCELONA – SABADELL 

Esmorzar. Aquest últim matí gaudirem de temps lliure al centre de la ciutat de Palermo. Tot seguit trasllat a 
l’aeroport de Palermo. Facturació dels equipatges i volem novament cap a Barcelona. Arribada a l’aeropoert 
del Prat i trasllat al nostre punt habitual. Final del viatge i dels nostres serveis desitjant que hagin gaudit de la 
seva estada a Sicília... 

 

PLA DE VOLS PROVISIONAL VUELING 
21/05/15 VY6534 BARCELONA – CATÀNIA 10h20 – 12h15 
25/05/15 VY6601 PALERMO – BARCELONA 15h05 – 17h00 

 

 

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE  L’ÒPERA & SABADELL MÉS MÚSICA 
Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237, 7è 1a · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 

 


