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Majówka na Sycylii z OCTOPUSEM!

Nurkowanie z ETNĄ w tle
25.04 – 4.05.2020  (10 dni)

Sycylia to słońce, wino, jedzenie, błękitna woda i... nurkowanie,w  
tym kultowym dla fanów „Wielkiego Błękitu” miejscu

Taormina
„Kiedy słyszę słowo Taormina oczami wyobraźni widzę wysokie  

wzgórze, nisko rozłożone jedwabiste morze, w blasku słońca  
roztapiającą się jak kryształ Etnę, i w końcu całą czarodziejską  

scenerię grecko – rzymskiego teatru. Jest to jedyna taka scenografia  
na świecie”
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Kursy i szkolenia:
     - nurkowe intro;
          - podwodna szkoła dla dzieci i młodzieży;
               - kursy nurkowe dla dorosłych;
                    - kursy specjalistyczne.

 Wyprawy nurkowe w kraju i za granicą;
           Kolonie nurkowe;
                     Wypożyczanie i serwis sprzętu;
                               Ubezpieczenia dla płetwonurków;        

                                         Ładowanie butli.
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Taorminą zachwycali się min. Johann Wolfgang von Goethe („To najwspanialsze dzieło sztuki i 
natury!”),  angielski  powieściopisarz  David  Herbert Lawrence,  który  spędził  w  niej  trzy  lata, 
cytowany powyżej Jarosław Iwaszkiewicz, a z ludzi współczesnych choćby Mick Hucknall – były 
wokalista  grupy  Simply  Red,  który  koncertuje  okazjonalnie  w  ruinach  teatru,  a  na  żyznych 
zboczach Etny uprawia winorośl i wyrabia wino. 

Taormina  jest  miejscem  pięknym  i  magicznym.  Nawet  jeśli  na  poczekaniu  wskazać  można 
dziesięć miasteczek o ciekawszej architekturze, to samo jej położenie na wzgórzu Monte Tauro na 
wysokości ponad 150 m npm i jednocześnie przy brzegu morza oraz z Etną w tle jest wyjątkowe i  
nie mające sobie równych. 

Taormina – co warto zobaczyć

Corso Umberto I – główna ulica miasteczka zaczyna się przy Porta Messina, a kończy przy Porta  
Catania. To właśnie wzdłuż tej ulicy najlepiej zaplanować zwiedzanie, bo większość zabytków i 
ciekawych miejsc zlokalizowana jest przy Corso Umberto I lub przy uliczkach sąsiednich. Deptak 
całkowicie  zamknięty  dla  ruchu  kołowego  obfituje  w  kawiarnie,  cukiernie,  sklepy  znanych 
projektantów  i  restauracje  ze  stolikami  wystawionymi  w  bocznych  uliczkach.  Mniej  więcej  w 
połowie  długości  Corso  wpada  na  najpiękniejszy  plac  Taorminy  –  Piazza  IX Aprile  z  małym 
kościółkiem  Sant’Agostino  i  imponującym  kościołem  San  Giuseppe  z  efektownymi  schodami 
wejściowymi oraz tarasem widokowym, z którego rozciąga się panorama wybrzeża. Wychodząc z 
placu w stronę Porta Catania przechodzi się przez bramę Porta di Mezzo z XVII – wieczną wieżą 
zegarową Torre dell’Orologio.
Palazzo Corvaja – wzniesiony w XV w. w stylu normańskim z charakterystycznymi podwójnymi 
oknami (biforium) na miejscu arabskiej wieży, jeden z najważniejszych budynków w miasteczku, 
był siedzibą pierwszego sycylijskiego parlamentu.
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Teatr Grecki  – najsłynniejszy zabytek Taorminy i jeden z najbardziej znanych zabytków Sycylii został 
wykuty w skale w epoce hellenistycznej, a następnie przebudowany 
przez Rzymian i dostosowany do występów gladiatorów. Panorama 
rozciągająca się z widowni teatru stanowiąca jednocześnie naturalną 
scenerię zaliczana jest do najpiękniejszych w Europie.
Odeon – mały teatr rzymski znajdujący się obok Palazzo Corvaja, w 
którym pierwotnie odbywały się występy muzyczne.
Villa Comunale – publiczny ogród imienia księcia Colonna di Cesaro 
ufundowany przez angielską arystokratkę Florence Trevelyan, która 
pokochała Taorminę i osiedliła się w niej. Z tarasu rozciąga się piękny 
widok na Etnę i zatokę Naxos oraz zacumowane w niej jachty 
możnych tego świata. Pośrodku ogrodu stoi dość charakterystyczna 
wieża w nieco chińskim stylu, która służyła Florence do obserwacji 
ptaków. Cały teren wypełnia różnorodna roślinność, od 
śródziemnomorskiej po egzotyczną.
Palazzo dei Duchi di Santo Stefano – wzniesiona w XIII w. koło Porta 
Catania dawna siedziba rodziny Des Puches, hrabiów Santo Stefano 
di Brifa i książąt Galati. Budynek ma styl gotycki z domieszką 
elementów architektury arabskiej, obecnie znajduje się w nim 
wystawa rzeźb Giuseppe Marzulla.
Piazza Duomo i Katedra San Nicolo – na placu katedralnym uwagę 
przykuwa barokowa fontanna z figurkami koni, które to tryskają 
wodą zdatną do picia (tzw. nasone). Sama Katedra z XIII w. jest dość 
skromnym, trójnawowym budynkiem, który na przestrzeni lat był 
wielokrotnie przebudowywany. Na piazza znajduje się także budynek miejscowego ratusza – Palazzo del 
Municipio.
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NURKOWANIE

 Na  każdym  nurkowaniu  zobaczyć  można:  mureny,  ośmiornice,  ryby  i  kraby,  ale  w  pamięci 
najbardziej zostają wspaniałe formacje skalne oraz widok dymiącej Etny zaraz po wynurzeniu. 
Nocne  zanurzenia  lub  wycieczka  łodzią  po  niesamowitej  grocie  Grotta  Azzurra  to  cudowne 
przeżycie a także prawdopodobieństwo spotkania ogromnych kongerów.
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ETNA 

Po  wykorzystaniu  pakietu  nurkowego  i  odpowiednim  odpoczynku  (nie  można  ryzykować 
wspinaczki  na  3.400  m  wprost  po  nurkowaniu)  wraz  z  osobami  nienurkujacymi  można 
zaplanować zdobycie Etny :) 
 Trasa zaczyna się tuż przy położonym na 1.800 m schronisku. Można co prawda wjechać kolejką i 
dalej terenowym autobusem aż do wysokości 2.900 m npm., ale jest to wersja dla emerytów warto 
wejść o własnych siłach tak wysoko, jak się tylko da. 
Początkowe godziny to w zasadzie trudniejszy spacer, ale końcówka i podejście pod sam krater to  
wyprawa w pyle i wietrze tylko dla najbardziej wytrwałych. W każdym razie po ok.6 h dociera się  
na sam szczyt dymiącego krateru, gdzie czeka nas niesamowity widok na błękitne morze z jednej 
strony i zielone wnętrze wyspy z drugiej.
Spokojniejszy  wariant  odpoczynku  po  nurkowaniu  to  zwiedzanie  .Oprócz  malowniczego 
miasteczka np. wspaniałych Syrakuz ojczyzny Archimedesa.W Syrakuzach przebywali także min. 
Platon,  Ajschylos  czy  Epicharm.  Zawitali  tutaj  ewangelista  Łukasz  czy  apostoł  Paweł,  o  czym 
zresztą wspomina Nowy Testament. To przede wszystkim przebogata historia, którą warto poznać 
przed odwiedzeniem tego miasta. 
Kolejny ale z pewnością nie ostatni wariant to kulinarna rozkosz  czyli tawerny i knajpki gdzie  
warto spróbować owoców morza, kupionych prosto od rybaków w porcie 
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HOTEL
Elegancki hotel  jest położony na terenie śródziemnomorskiego parku, nieopodal starożytnego 
greckiego  teatru  w mieście  Taormina.  Z  jego  okien  można  podziwiać  zachwycający  widok  na 
wybrzeże. W całym budynku zapewniono bezpłatne WiFi.
Obiekt jest zlokalizowany w niewielkiej odległości od zabytkowego serca miasta oraz stacji kolejki 
linowej 
Każdy pokój jest klimatyzowany. Standardowe udogodnienia obejmują też czajnik oraz łazienkę, 
w której przygotowano suszarkę do włosów i bezpłatny zestaw kosmetyków. Dodatkowym atutem 
niektórych pokoi jest balkon.
Obiekt  dysponuje  atrakcyjnie  urządzoną  recepcją,  barem,  basenem i  piano  barem,  w którym 
organizowane są wieczory taneczne.
Ofertę hotelu  uzupełniają 3 restauracje serwujące posiłki w formie bufetu, potrawy do wyboru z  
karty i dania z rusztu, którymi można delektować się na świeżym powietrzu. O poranku obiekt  
zaprasza na śniadanie kontynentalne.
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 cena  2890 zł./os. ( 10 dni )

w cenie:

*przelot w obie strony 
*zakwaterowanie w hotelu 4 **** ze śniadaniem ( 9 nocy)

*transfery lotnisko/hotel/lotnisko
*opieka polskiego instruktora nurkowania

płatne dodatkowo:

* pozostałe posiłki 
*pakiet nurkowy

*ubezpieczenie podróżno nurkowe
*ubezpieczenie  kosztów od rezygnacji 

(płatne wraz ze zgłoszeniem 3 % wartości wycieczki)

Zgłoszenia wraz z wpłatą 1000 zł./os. do dnia 14.02
UWAGA ! po tym terminie oferta na zapytanie i cena może ulec zmianie

  Zgłoszenie tylko na e-maila : octopus@octopus.net.pl

 Powinno zawierać :
     1. Imię i nazwisko,data urodzenia i adres zamieszkania
     2.Dokument nr i ważność, na którego podstawie zostanie zakupionybilet   
lotniczy(paszport/dowód osobisty) ważne - trzeba z góry określić,z którym dokumentem polecimy
     3.Stopień nurkowy (w przypadku osób nurkujących)

 

"Jeśli ktoś miałby spędzić tylko jeden dzień na Sycylii i pytał, co 
trzeba tam zobaczyć, odpowiedziałbym bez wahania – Taorminę”  

                                                                                                                Guy de Maupassant

Zapraszamy na wspólną wyprawę !!
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