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SYCYLIA WSCHODNIA

zamieszkali.pl

Bardzo lubię tu być. Śródziemnomorze 
to moje miejsce na ziemi, dlatego 
odwiedzimy największej wyspy nie 
mogły długo czekać. Zaraz po Sardynii 
zaczęłam planować podróż na Sycylię, 
i nie wyobrażam sobie już roku bez 
wizyty na tej wyspie. 

Sycylia to dla mnie idealny kierunek na 
każdą okazję, dlatego chętnie wracam. 
Uprzedzam, że ta wyspa przyciąga! 
Smakami, zapachami, ludźmi, naturą, 
klimatem, morzem, wulkanem, 
pogodą… 

Ceny potrafią być zaskakująco niskie, 
a dostępność idealna nawet dla 
niedoświadczonych podróżników.

Baw się dobrze, smakuj i rozkoszuj 
dolce vita w Taorminie, włoskim 
chaosem w Katanii i emeryckim 
spokojem na Ortygii!



SPIS TREŚCI



1 | Praktycznie przed wyjazdem

Sycylia dysponuje trzema lotniskami, na które dolecisz tanimi liniami lotniczymi 
z Polski. Wybierając się na wschodnią część Sycylii wybierz lotnisko w Katanii. 

Lot na trasie Katowice-Katania linią WizzAir trwa około 2:15h. O godzinie 9 
rano  ląduje w Katanii, z całym dniem do wykorzystania na zwiedzanie. Loty są 
zwykle w przyjemnych cenach oscylujących w granicach 100-250 zł (oczywiście 
poza długimi weekendami/świętami). 

Z lotniska w Katanii do centrum miasta dojedziesz autobusem miejskim, 
lotniskowym transferem np. Alibus za 4 euro lub pociągiem. Pociąg polecam 
w drugą stronę - kupujesz bilet na pociąg na dworcu, oraz transfer ze stacji 
pod terminal za 2,90 euro łącznie.

Sycylia to destynacja całoroczna. Nawet  zimą czekają na nas przyjemne 
wiosenne temperatury. To, z czym musimy się liczyć podczas wyjazdu 
zimowego, to brak ogrzewania w większości noclegów (jedynie ciepły nadmuch 
z klimatyzacji), oraz możliwe opady deszczu, które chociaż krótkotrwałe to 
potrafią być bardzo intensywne. 

Najlepszym terminem na wyjazd, jest czas od wiosny (marzec/kwiecień) do 
jesieni (październik/listopad). Latem bardzo wysokie temperatury potrafią 
utrudniać zwiedzanie, dlatego osobiście odpuściłabym lipiec i sierpień (chyba, 
że masz w zamiarze głównie plażować).

KIEDY LECIEĆ

LOTY I  TRANSFERY



PŁATNOŚCI

We Włoszech obowiązuje euro. Z wymianą tej waluty nie będziemy mieli 
problemu, natomiast warto pomyśleć o kursie i prowizjach. Jeśli płatności 
kartą, telefonem czy kantory walutowe nie są Ci obce to polecam zaopatrzyć 
się w kartę Revolut, która oferuje świetny przelicznik, a do tego wypłaty do 
800zł z bankomatów za darmo, co czyni ją najczęściej polecaną kartą przez 
podróżników. Możesz korzystać od razu po założeniu konta, z karty wirtualnej 
i płatności telefonem. Aplikacja zapisuje dokładne lokalizacje, dzięki czemu 
łatwo możesz wrócić do danej płatności, dodać zdjęcie rachunku, przypomnieć 
sobie ulubioną restaurację, albo rozliczyć z towarzyszem podróży.

Za drobne wydatki takie jak kawa, zakupy na straganie, owoce, pieczywo - 
zapłacisz gotówką. Pozostałe płatności bez problemu zrealizujesz kartą w 
sklepach i restauracjach. Polecam jednak mieć przy sobie kilkadziesiąt euro, 
zawsze pod ręką.

JAK SIĘ PORUSZAĆ

O komunikacji miejskiej na Sycylii można czytać w niesończoność,  
niekoniecznie będa to dobre informacje. Trzeba przyjąć do wiadomości, że 
rozkład jazdy to tylko sugestia, a z powrotem do miejsca noclegu nie czekać 
na ostatnie połączenie, zostawiając sobie zapas możliwości powrotu, jeśli np. 
autobus nie przyjedzie.

Z dobrych wiadomości- nie korzystamy w tym planie z autobusów miejskich! 
Po Katanii, Taorminie i Syrakuzach poruszamy się głównie pieszo. Pomiędzy 
miastami wybierałam pociągi, które sprawdziły się świetnie - na czas, wygodnie 
i z klimatyzacją. 

Do dyspozycji zostają jeszcze prywatne transfery typu taxi, busy turystyczne 
oraz wyjazdy zorganizowane.

http://bit.ly/2YqjsZP


HOTELE

https://bit.ly/sycylianoclegi

GDZIE SPAĆ

Biorąc pod uwagę włoski temperament i mentalność, polecam rezerwować 
tylko sprawdzone noclegi tj. hostele i hotele, lub apartamenty z wysoką oceną 
i opinią. Sprawdź także opinie obiektu w google.

Katania jako baza noclegowa i wypadowa sprawdzi się wyśmienicie! Jest blisko 
lotniska, na miejscu jest wszystko czego potrzebujesz. Warto zarezerwować 
nocleg w centrum miasta, w okolicach Via Etnea. Wybieram noclegi z widokiem 
na Etnę oraz blisko głównych atrakcji. W Katanii mamy pełen przekrój cenowy 
noclegów oraz pyszne i o wiele tańsze restauracje, tętniące nocne życie (w 
porównaniu do Syrakuz czy Taorminy). Katania jest dobrym wyborem zwłaszcza 
poza wysokim sezonem, ponieważ bez względu na turystów - wszystko działa 
tu przez okrągły rok.

Noclegi w Katanii to duża baza, pozwalająca na swobodny wybór, zarówno 
cenowo jak i standardu. Tutaj znajdziesz tanie hostele w samym centrum, 
w pięknych wysokich wnętrzach, ze zdobionymi sufitami, a także 5* 
hotele. Pomiędzy tym cały ogrom mniejszych i większych b&b, mieszkań, 
apartamentów i pokoi. 

Na noc przydadzą się stopery do uszu, zwłaszcza jeśli jesteście przyzwyczajeni 
do całkowitej ciszy w nocy (dla mnie to obowiązkowe podczas lotu samolotem, 
więc zawsze mam kilka par w podróży).

Chcesz nocować w Taorminie lub Syrakuzach? Oczywiście możesz to zrobić, 
z tym, że do zwiedzania będzie trzeba pokonać większe odległości (tracąc 
dodatkowo 2h na dojazdy każdego dnia, w podrównaniu z noclegami w 
Katanii).

https://bit.ly/sycylianoclegi
https://bit.ly/sycylianoclegi


2 | MAPY I  PRZYDATNE LINKI
Przygotowałam tematyczne mapy, aby ułatwić Ci korzystanie z booka w 
podróży. Sprawnie i szybko możesz przejść do wybranej kategorii, a następnie 
wyświetlić wybrane obiekty, takie jak plan zwiedzania na konkretny dzień, 
restauracje czy kawiarnie w pobliżu. 

Mapa PLAN ZWIEDZANIA + RESTAURACJE

http://bit.ly/3ZZpVLe

bilety online / atrakcje

https://bit.ly/sycyliabilety

HOTELE

https://bit.ly/sycylianoclegi

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

https://bit.ly/3wKPF0W

KARTA WIELOWALUTOWA

Połączenia autobusowe

Połączenia KOLEJOWE

http://bit.ly/2YqjsZP

https://interbus.it

https://www.trenitalia.com

http://bit.ly/3ZZpVLe
http://bit.ly/3ZZpVLe
https://bit.ly/sycyliabilety
https://bit.ly/sycyliabilety
https://bit.ly/sycylianoclegi
https://bit.ly/sycylianoclegi
https://bit.ly/3wKPF0W
https://bit.ly/3wKPF0W
http://bit.ly/2YqjsZP
https://www.interbus.it
https://www.trenitalia.com
http://bit.ly/2YqjsZP
https://www.interbus.it
https://www.trenitalia.com


3 | ZWIEDZANIE
Zanim przejdziemy do konkretnego planu, opisów miejsc i atrakcji, chcę Ci 
jeszcze podać kilka konkretów na temat zwiedzania. Cztery dni to bardzo 
niewiele, dlatego im lepiej przygotujesz wyjazd, tym więcej uda Ci się zobaczyć.

W tak pięknym miejscu trudno usiedzieć na miejscu, dlatego proponuję 
Ci 4 dni i 4 jednodniowe plany zwiedzania. Możesz je dowolnie przestawić, 
dopasować do swoich lotów, pogodny czy samopoczucia danego dnia. 
Mimo, że wygląda to bardzo intensywnie, to w rzeczywistości plan opływa w 
miejsca do odpoczynku, z cudownymi widokami i sycylijskim jedzeniem na 
wyciągnięcie ręki. 

Sycylia to królowa Morza Śródziemnego, największa z jego wysp. Na tak 
dużą wyspę trzeba pojechać na minimum kilka tygodni, lub zwiedzić w kilku 
krótszych pobytach. Jeśli zastanawiasz się, czy warto lecieć na Sycylię na 4 
dni, to moja odpowiedź na wstępie brzmi TAK. Warto. Wschodnia Sycylia 
jest dobrze skomunikowana z lotniskiem, najładniejszymi miasteczkami, a 
odległości są odpowiednie na jednodniowe wycieczki z Katanii.



bilety online / atrakcje

https://bit.ly/sycyliabilety

3 | ZWIEDZANIE
Mimo, że wielu z nas przylatuje tu na wypoczynek lub wakacje, to jest to 
wyspa, która wstaje wcześnie rano. Bez problemu możesz zacząć zwiedzanie 
o wschodzie słońca, a przed 7 wypić już espresso i zjeść coś pysznego na 
śniadanie. Tu pierwsza kawa dogania drugą, ale na obiad trzeba uważać 
- na Sycylii sjesta to rzecz święta, także koniecznie zjedz lunch do godziny 
13. Restauracje otworzą się ponownie po godzinie 18, na wieczorne kolacje. 
Największy ruch w restauracjach zaczyna się po godzinie 20, także aby złapać 
wolny stolik bez czekania przyjdź po 18. Coperto większości miejsc w których 
jadłam wynosiło od 0,5-2,5 euro za osobę.

Poranne śniadania, późne obiadokolacje, desery i kawy - to wszystko 
pochłanialiśmy, nie mogąc nadziwić się przystępnym cenom i jakości 
podawanego jedzenia w Katanii. Przed wyjazdami na wycieczki, łapałam panini 
w piekarni (w drodze na dworzec) i rogale z pistacjami, a po powrocie szliśmy 
na sycylijską ucztę z mieszkańcami Katanii, która wieczorami tętni życiem. 

Plany zwiedzania zaczynają się od godzin porannych. Z Katanii wyruszamy 
pociągiem w okolicach godziny 8-9. Do Taorminy oraz Syrakuz dojedziesz w 
mniej więcej 1,5h.

Bilety na pociąg kupisz w automatach lub kasie biletowej na dworcu. Bardzo 
ważne jest to, aby skasować bilet na peronie/dworcu, zanim wsiądziesz do 
pociągu! Jest to obowiązkowe i tylko wtedy bilet jest ważny na przejazd.

https://bit.ly/sycyliabilety
https://bit.ly/sycyliabilety


DZIEŃ 1
BAROKOWA KATANIA

ZAMIESZKALI.PL

SYCYLIA WSCHODNIA



Katania barokowa perła Sycylii
Zabytki Katanii skupiają się wokół głównej ulicy, wyznaczającej oś miasta. Od 
miejskiej bramy, po widok na Etnę. Przy bezchmurnym niebie, kontrastach 
między błękitem śródziemnomorza, miękkim światłem a szarościami i beżami 
zabudowań (które zawdzięcza Etnie), Katania prezentuje się jak barokowa 
królowa. Jeśli jej szansę, to ugości Cię w klimatycznych uliczkach, atmosferze 
podniosłego baroku, który miesza się tu z codziennym miejskim życiem. 

DOJAZD

Zaczniemy zwiedzanie od razu, pierwszego dnia pobytu, po dojechaniu z 
lotniska (lub kolejnego dnia- w zależności od tego jak wygląda Twój lot).

CHARAKTERYSTYKA 

Katania, która wyrobiła sobie dość skrajne opinie, nie jest typowo turystycznym 
miastem. Może przytłoczyć, może zadziwić, rozkochać i zdenerwować 
jednocześnie. Jeśli masz za sobą wizytę w Rzymie czy Atenach, to Katania ma 
z nimi wiele wspólnego!

Centrum i jego główna ulica to około 3-4h zwiedzania. Kolejne godziny 
przeznacz na rozkoszowanie się jedzeniem, oraz zagłębianiem się w boczne 
ulice i dzielnice miasta, zaznaczone na interaktywnej mapie. 

W SKRÓCIE

• ulica Via Etnea i znajdujące się przy niej zabytki i place

• Targ w centrum miasta, który wieczorami zmienia się magicznie w lokale 
gastronomiczne

• Park Villa Bellini

• Ogród Botaniczny Orto Botanico dell’Università di Catania

• Klasztor Benedyktynów, w którym znajduje się uniwersytet - a po drodze, 
idąc z Via Etnea przepiękne kościoły i Teatr Grecki 

• Zachód słońca na plaży (opcjonalnie)

• Wieczór w okolicy targu, Gammazita lub Via Gemmellaro



Via Etnea bezpłatnie 20MIN

To główna ulica miasta, będąca w 
niewielkiej części deptakiem. Przy 
Via Etnea znajdują się liczne zabytki, 
kościoły, place, a także kawiarnie, 
restauracje, sklepy z pamiątkami, 
perfumerie, butiki, sieciówki. Słowem 
jest tu wszystko. Możesz spacerować tą 
ulicą przez 3h, rozglądając się na boki, a 
zobaczysz sporą część najważniejszych 
zabudowań. 

To brama zbudowana w 1695 roku przez 
księcia Camastry. Została poświęcona 
wicekrólowi Paceco Uzedzie, który 
poparł odbudowę miasta po trzęsieniu 
ziemi w 1693 roku. Brama łączy 
seminarium duchowne z pałacem 
arcybiskupim i katedrą św. Agaty. 

Pocztówkowy, główny plac Katanii. 
Przy placu Piazza del Duomo, znajduje 
się kilka zabytków Katanii, które trzeba 
zobaczyć. 

Tutaj będziemy często wrcacać- na 
targ, na śniadania i po widoki na Etnę, 
z baru na dachu Hostelu Ostello degli 
Elefanti (koniecznie!).

Puerta Uzeda

Piazza del Duomo



Fontana dell’Elefante

Targ rybny w Katanii  i  ko-
lorowe parasolki

bezpłatnie 40MIN

Centralnie zlokalizowana fontanna na 
Piazza del Duomo, której poszczególne 
elementy wydają się być przypadkowe, 
dopóki nie poznamy ich historii. Słonie, 
które zobaczysz w wielu miejscach 
w Katanii, przypominają o żyjących 
dawniej na wyspie słoniach karłowatych. 
Słoń jest tu zatem jak najbardziej na 
miejscu. Wykuty w skale wulkanicznej, 
a na swoim grzbiecie niesie egipski 
obelisk z Asuanu. Zwrócony jest trąbą 
w kierunku katedry Świętej Agaty, 
która jest patronką miasta. 

Polecam spróbować serów krojonych 
z wielkiego kawałka, burraty, wina 
bez etykiet, panini i cannolo w małej 
piekarni na rogu, a także sycylijskich 
czerwonych pomarańczy. Co zabawne 
- w tej piekarni kupisz także domowe 
wino za kilka euro (polecanko!). 

Kolorowe parasolki znajdują się nad 
stoiskami targowymi, przy ulicy via 
Gisira oraz via Pardo.

Wieczorami targ zmienia się nie 
do poznania. Miejsce straganów 
zajmują stoliki i krzesła, a pod niebem 
parasolek odbywa się prawdziwa uczta! 
Koniecznie przyjdź tu na kolację, lub 
wieczorny spacer. Od siebie polecam 
kalmary krążki w okienku nad targiem 
rybnym w Scirocco Sicilian Fish Lab!



Fontana dell’Amenano

Bazylika katedralna 
Świętej Agaty 

bezpłatnie 20MIN

To fontanna, którą miniesz idąc na targ - 
lub zauważysz będąc na Placu Duomo. 
Znajduje się w rogu placu, a szumiąca 
woda przyciąga słuch i wzrok. Fontanna 
wykonana jest z białego marmuru, co na 
tle ciemno szarych mocno kontrastuje, 
zwłaszcza w pełnym słońcu. Fontanna 
przedstawia rzekę Amenano jako 
młodego mężczyznę trzymającego 
róg obfitości, z którego woda. Rzeka 
Amenano znajduje się pod fontanną 
(rzeka podziemna).

Święta Agata jest patronką Katanii, 
męczenniczką. Katedra znajduje się przy 
placu Duomo, a jej charakterystyczna 
kopuła wznosi się nad miastem. 

Fasada katedry to rzędy korynckich, 
granitowych kolumn, umieszczonych 
na trzech poziomach. Kolumny 
ozdobione są marmurowymi rzeźbami 
z wizerunkami m.in. św. Agaty i św. 
Eupliusza.

Wewnątrz katedry znajduje się 
nagrobek Vincenzo Belliniego, 
wybitnego kompozytora operowego z 
Katanii. Jego imieniem nazwane jest 
lotnisko Katania-Fontanarossa.



Kościół Świętej Agaty 5 Euro 30 min

Tuż obok bazyliki znajduje się kościół Świętej Agaty (tak, wiem to dziwne - 
tuż obok bazyliki stoi kościół pod tym samym wezwaniem, jest kilka takich 
przypadków w Katanii). Można go bezpłatnie zwiedzić, a w cenie 5 euro wejść 
na kopułę kościoła Świętej Agaty i podziwiać panoramiczny widok na Katanię 
oraz Etnę.

Jeśli to bużdżetowy wyjazd, to alternatywną może być znajdujący się niewiele 
niżej taras na dachu Hostelu Ostello degli Elefanti, na którym możemy w 
spokoju napić się aperola i kontemplować widoki! 



Plac Piazza Università

Basilica della Collegiata

bezpłatnie 30MIN

Nieco dalej znajduje się kolejny plac, 
przy którym warto wejść do jednego 
z budynków i zobaczyć wyjątkową 
mozaikę. Wstęp jest bezpłatny, a 
mozaika znajduje się tuż przy wejściu 
w budynku Uniwersytetu w Katanii. 

Po przeciwnej stronie placu znajduje 
się budynek Palazzo San Giuliano.

Kolejny piękny barokowy obiekt 
sakralny, który mijamy na ulicy Via Etnea. 
Piękna fasada kościoła, który zrośnięty 
jest z kamienicami stojącymi tuż przy 
nim, zawsze przyciągała mój wzrok. 
Bazylika jest przykładem sycylijskiego 
baroku, z barokową fasadą, kopułą i 
sklepieniem ozdobionym freskami. 

Bazylika przyciągała także mój 
słuch - zwłaszcza, kiedy w jednym 
momencie zaczynały bić dzwony we 
wszystkich kościołach Katanii. Miasto 
zatrzymywało się na moment, a 
ludzie zadzierali wysoko głowy, jakby 
chcieli nie tylko usłyszeć, ale także 
zobaczyć dźwięki wydobywające się z 
barokowych dzwonnic.



Teatr Rzymski  Anfiteatro 
Romano di  Catania

Park Villa Bellini

bezpłatnie 50MIN

To, co zobaczymy to jedynie część 
odkrytych ruin starożytnego teatru. 
Był najbardziej skomplikowanym 
i największym ze wszystkich 
amfiteatrów na Sycylii! Szacuje się, że 
mieścił 15 000 osób i niemal drugie tyle, 
na drewnianych trybunach dla widzów 
stojących. W amfiteatrze miały odbywać 
się naumachiae (inscenizowane 
bitwy morskie), z wykorzystaniem 
starożytnego rzymskiego akweduktu w 
Katanii, do napełnienia areny wodą. W 
tle, za ruinami teatru widzimy kolejny 
kościół Chiesa San Biagio in Sant’Agata 
alla Fornace. 

Ten zielony kawałek  miasta daje 
ukojenie w ciepłe dni, a ilość osób 
spędzających tu niedzielne popołudnie 
mówi sama za siebie. 

W parku znajdują się filmowe schody, 
prowadzące na punkt widokowy z 
fontanną. W dalszej części znajdziesz 
spacerowe ścieżki, place zabaw, kioski 
z napojami. 

To przyjemne miejsce na chwilę 
odpoczynku, ale jeśli wyda Ci się zbyt 
tłoczne, to chodźmy dalej, będzie 
jeszcze piękniej! Na przeciwko parku 
znajduje się świetna cukiernia z kawą, 
rogalami i sycylijskimi specjałami 
Pasticceria Savia!



Orto Botanico dell’Univer-
sità di  Catania

Teatr Massimo Bellini

bezpłatnie 1-2 h

Czy jesteśmy dalej na Via Etnea? Tak, 
ale to już ostatni punkt na tej ulicy. 
Kolejne zielone miejsce, ale jakże 
inne od poprzedniego! Jest to piękne, 
spokojnie, wstęp jest bezpłatny, a 
rośliny różnorodne. 

Przyszłam tu w szczególności dla 
jednej z nich - kaktusa, którego kształt 
przypomina koralowce, syreni ogon, 
pofalowane morze! Polecam Ci to 
miejsce, mimo że jest nieco oddalone 
od ścisłego centrum.

Opera - teatr znajduje się w pobliżu 
ścisłego centrum miasta. Przy placu 
z centralnie umiejscowioną fontanną 
oraz licznymi kawiarenkami, w 
których zjesz śniadanie, pistacjowe 
wypieki i wypijesz espresso. Styl 
teatru inspirowany jest francuskim 
eklektyzmem i Operą Paryską. 
Marmurowe foyer „Ridotto” jest 
bogato zdobione i stiukowe. Pomiędzy 
centralnymi łukami znajduje się posąg 
Belliniego.

W pobliskiej kawiarni Opera wypijesz 
świetne espresso, które pachnie jak 
mocno upalone cygaro! Nie żartuję! 
A tuż za „rogiem” czeka alternatywna 
dzielnica ART & FUN District pełna 
zaskakujących zakamarków.





Ulica z kościołami 
Via Crociferi

Klasztor,  który jest Uni-
wersytetem 

bezpłatnie 1-2h

Ogromnie polecam zwiedzić tę część 
Katanii. Znajduje się tu sporo zabytków, 
bardzo blisko siebie, a zagęszczenie 
turystów jest niewielkie. Na początek 
ulica zacieniona oleandrami, łuki i bramy 
między budynkami, pięknie zdobione 
kościoły. Oprócz charakterystycznych 
dla tej dzielnicy kościołów, zobaczysz tu 
kolejny starożytny teatr, odeon, a także 
w dalszej części spaceru - Klasztor 
Benedyktynów.

Klasztor Benedyktynów Monastero dei 
Benedettini di San Nicolò l’Arena robi 
wrażenie swoją surowością i tym… że nie 
jest wykończony. Zwiedzanie kościoła 
oraz części klasztoru, w której znajdują 
się pomieszczenia uniwersyteckie jest 
bezpłatne. Polecam wejść do budynku 
i przejść po korytarzach niczym z 
filmowych uniwersytetów.

W salach odbywają się wykłady, a 
studenci uczą się w zakamarkach, które 
są świetnie dla nich przygotowane i 
wyposażone w biurka, krzesła, ławki. 
Cudownie byłoby tu studiować, ale ten 
czas mam już na szczęście za sobą. W 
każdym razie - uszanujcie ich miejsce, i 
zachowajcie ciszę.



Plaża bezpłatnie 1-2h

Do plaży Playa di Catania najlepiej dojechać autobusem, ponieważ droga 
na pieszo jest utrudniona. Na części trasy brakuje chodnika, a także pójście 
“na wprost” do morza tutaj się nie sprawdzi. Przy wybrzeżu znajduje się linia 
kolejowa, dlatego najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej (połączenia 
sprawdzisz np. w google maps) lub taxi i nie błądzić.

Plaże w Katanii ciągną się od portu (przy dworcu), przez lotnisko, aż po rezerwat 
Riserva Naturale Oasi del Simeto. 

Wybierając się na plażę przy lotnisku warto sprawdzić odloty/przyloty, dla zdjęć 
i wrażeń niczym na karaibskiej wyspie Sint Maarten, którą znamy z filmików z 
samolotami nad plażą właśnie.

Plaża najpiękniej wygląda w sezonie letnim, kiedy jest wyczyszczona i 
przygotowana dla odwiedzających. Poza sezonem letnim może nie wyglądać 
dobrze, jednak widoki na wulkan wynagradzają ewentualne rozczarowanie 
plażą.



Zamek Castello Ursino

Via Gemmellaro

bezpłatnie 2h-. . .

Do zamku Castello Ursino trafiłam 
późnym wieczorem, podczas 
poszukiwania miejsca na drinka i 
kolację. Ze wspomnianego wcześniej 
targu, który zmienił się w restauracyjną 
ulicę, trafisz na na ciąg dalszy - 
rozświetlone świątecznymi lampkami i 
gwarne ulice, zaprowadzą Cię tutaj. 

W powietrzu czuć charakterystyczną 
woń Amsterdamu. Skwer przed 
zamkiem, biblioteka pod gołym niebem 
i Gammazita - to trzeba zobaczyć! 
Miejsce ma niepowtarzalny klimat. 

Na wieczornego drinka polecam 
BarnAut, gdzie za dużego aperola 
zapłacisz jedynie 4 euro. To bardzo 
gwarne miejsce, w małej uliczce, a 
każde krzesło pochodzi z innej bajki. 
Uroczo i lokalnie.

Inne miejsce na drinka w Katanii, oraz 
doświadczenie nocnego życia, muzyki 
i tańca w wąskich uliczkach to  Via 
Gemmellaro. Jest tu gwarno, wiek 
nie gra roli, a siada się tam, gdzie jest 
wolne miejsce - lub stoi, jeśli miejsc 
siedzących brak. W ciągu dnia nic 
zapowiada tu tego, co wydarzy się 
wieczorem! To rozrywkowa ulica, pełna 
coctail barów, a także pysznych desek 
z lokalnymi. Drinki i deskę przekąsek 
zamówiliśmy w The Glory Hole oraz 
Vermut.



DZIEŃ 2
NA BALKONACH 

TAORMINY
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SYCYLIA WSCHODNIA



NA BALKONACH TAORMINY
Idealna pocztówka z Sycylii wyglądałaby jak kolaż zdjęć z Taorminy. Miasteczko 
naszpikowane jest zaaranżowanymi miejscami, w których zdjęcia i kadry 
robią się same. Nazywana jest perłą i najpiękniejszym miastem na Sycylii. Dla 
niektórych, Taormina to “prawdziwa Sycylia” i włoskie dolce vita. Faktycznie 
można tu poczuć słodkość życia i chwil pełnych “nicnierobienia”, marząc o 
tym aby nie wracać do rzeczywistości. Przyjeżdżając z Katanii do Taorminy, 
poczujesz się jak w innym świecie. 

DOJAZD

Dojedziesz pociągiem, autobusem lub transportem prywatnym. Wybierając 
pociąg, wysiądź na stacji Taormina Giardini, która znajduje się na poziomie 
morza. Inną opcją jest autobus, który zatrzymuje się w górnej części miasta. 
Wybrałam pociąg, ponieważ jedzie szybciej, oraz ze względu na 30 minutowy 
tekking w górę, z pięknymi widokami na morze. To intensywny, ale krótki szlak 
wiodący ze stacji kolejowej do górnego miasta. Jadąc autobusem omijasz tę 
część wycieczki.

Przy temperaturach przekraczających 25 stopni nie polecam tego podejścia. 
Alternatywą będzie autobus lub wzięcie taksówki z dworca w Taorminie, do 
górnej części miasteczka (taxi znajduje się pod dworcem).

CHARAKTERYSTYKA 

Taormina to miasto - balkon nad wyspą. Mówi się, że położona jest na tarasach. 
Pierwszy z nich to poziom morza. Tu zobaczysz piękne zatoczkowe plaże oraz 
słynną wyspę Isola Bella. 

Drugi taras to główna część, w której znajduje się labirynt wąskich, kolorowych 
uliczek, ogrom kawiarni i restauracji, zabytki starego miasta, oraz absolutnie 
przepiękny teatr grecko-rzymski Teatro Antico di Taormina. 

Trzeci taras, to jeszcze wyżej położone niewielkie miasteczko Castelmola, do 
którego dojedziesz autobusem z Taorminy za około 1,5 euro. To przepiękny 
punkt widokowy na okolicę.



NA BALKONACH TAORMINY
W SKRÓCIE

• park Villa Comunale di Taormina

• miasteczko z wąskimi uliczkami

• Piazza IX Aprile z panoramicznymi widokami

• teatr grecko-rzymski Teatro Antico di Taormina

• Castelmola (opcjonalnie)

• Isola Bella (zjazd kolejką linową z górnej części miasta)



Villa Comunale di  Taormina bezpłatnie 1-2h

Park miejski w Taorminie, do którego 
trafisz idąc z dworca piechotą (przez 
wspomniany szlak). Rozciąga się z 
niego piękny widok na oddalone 
miasteczko oraz wulkan Etna. Całość 
tworzy pocztówkowy widok. W samym 
parku znajdują się ścieżki spacerowe, 
ławeczki, krany z woda pitną oraz 
cudowną roślinnością i wieżyczkami, 
służącymi do obserwacji ptaków.

Główna ulica, a w zasadzie deptak. 
Przy Corso Umberto zlokalizowane są 
główne atrakcje. To również handlowa 
ulica, pełna pamiątek, restauracji, 
kawiarni, lodziarni, piekarni. 

Odchodzą od niej mniejsze, wąskie 
uliczki, w które polecam się zagłębić i 
czasem odejść od głównego “nurtu”. 

Najbardziej znany plac Taorminy. Przy 
placu znajduje się kilka wartych uwagi 
zabytków, oraz nieprzeciętny widok. 
Przy bezchmurnym niebie zobaczysz 
stąd Etnę, wyłaniającą się ponad 
miastem. Będąc na placu i zachwycając 
się widokami, zwróć uwagę na 
znajdujące się przy placu kościoły 
Chiesa di San Giuseppe oraz Chiesa 
Di Sant’Agostino, z przylegającą do 
niego niewielką, przepiękną biblioteką 
(wchodzi się od strony placu).

Corso Umberto

Piazza IX Aprile





Porta di  Mezzo-Wieża Zegarowa bezpłatnie 10 min

Tuż obok bazyliki znajduje się kościół Świętej Agaty (tak, wiem to dziwne - 
tuż obok bazyliki stoi kościół pod tym samym wezwaniem, jest kilka takich 
przypadków w Katanii). Można go bezpłatnie zwiedzić, a w cenie 5 euro wejść 
na kopułę kościoła Świętej Agaty i podziwiać panoramiczny widok na Katanię 
oraz Etnę.

Jeśli to bużdżetowy wyjazd, to alternatywną może być znajdujący się niewiele 
niżej taras na dachu Hostelu Ostello degli Elefanti, na którym możemy w 
spokoju napić się aperola i kontemplować widoki! 



Duomo di  Taormina bezpłatnie 1-2h

Każde włoskie miasteczko ma w 
swoim planie Plac Duomo (oraz 
ulice via Roma). Duomo di Taormina, 
czyli plac katedralny, to niewielki 
plac z przylegającym do niego 
średniowiecznym budynkiem kościoła 
katolickiego oraz charakterystyczną 
fontanną.

To kulminacyjny punkt tej części 
zwiedzania. W drodze powrotnej 
polecam Ci trasę równoległa do Corso 
Umberto, tak aby co jakiś czas wejść 
głębiej w wąskie uliczki Taorminy. 
Spotkamy się przy kościele Chiesa 
Santa Domenica, przy którym obiecuję 
pyszności!

Ten kościół podaję bardziej jako punkt 
orientacyjny, do którego warto dojść. 
Znajdują się tu uliczki pełne wiszących 
sukulentów, klimatycznych restauracji, 
widoków na zamek, oraz oddalone o 
100m Laboratorio Pasticceria Roberto. 

W Roberto zjecie najlepsze cannolo w 
Taorminie, robione na świeżo! Polecam 
też inne słodkości, są przepyszne, a 
jeśli traficie na właścicielkę to chętnie 
opowie o wszystkim, co tworzy! Drugi 
(większy) punkt tej cukierni znajduje 
się na Corso Umberto, ale uważam, że 
ten malutki lokal ma o wiele więcej 
klimatu. BamBar to z kolei miejsce na 
świetną granitę w Taorminie!

Chiesa Santa Domenica 



Teatro Antico di  Taormina 10 EURO 1h

Antyczny grecko-rzymski teatr, to prawdopodobnie klucz i główny punkt 
programu dla wielu odwiedzających Taorminę. Położony na wzgórzu, z 
widokiem na Etnę oraz morze, stawia wysoką poprzeczkę odbywającym się tu 
spektaklom. 

Teatr powstał około III w.p.n.e. Pod panowaniem rzymskim został 
przebudowany, prawdopodobnie w czasach Hadriana lub Trajana. Starożytny 
teatr miał średnicę 107 metrów, i mógł pomieścić około 10 000 widzów. Jest to 
jeden z najstarszych teatrów w Magna Graeca.

Polecam wejść na samą górę teatru, aby podziwiać widoki również na drugą 
stronę wzgórza - są nieziemskie. 





Plaża czy Castelmola? TWÓJ WYBÓR

W zależności od Twojej decyzji - z tego miejsca skieruj się na przystanek 
autobusowy do Castelmola na Interbus na Via Pirandello, lub od razu na plaże 
i Isola Bella. Zjedziesz tam kolejką linową Mazzaró. 

Jeśli tylko czas pozwala, warto upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Udaj się 
najpierw  do Castelmola, a następnie wróć autobusem na terminal autobusowy. 
Z terminalu podejdź do stacji kolejki linowej Mazzaró, a stąd prosto na plażę!



Castelmola 3 euro 2h

Przy drobnym zapasie czasu (lub braku 
pogody na plażowanie) wybierz się 
autobusem do Castelmola. Po około 
15 minutowej jeździe po serpentynach, 
znajdziesz się w uroczym miasteczku, 
zawieszonym ponad Taorminą. To 
właśnie dla widoków na nią, na Etnę i 
wybrzeże warto tu wjechać. 

Drugim powodem jest osobliwy bar 
z długą, rodzinną historią, a jego 
nazwa to Bar Turrisi. Znany głównie 
z dość odważnego wystroju, którego 
motywem przewodnim jest męskie 
przyrodzenie oraz taras na dachu. 

Z górnego miasta za 3 euro kolejka 
linowa zawiezie Cię na sam dół, tuż 
nad plaże. Zaoszczędzisz w ten sposób 
sporo czasu oraz sił. Jeśli potrzebujesz 
wrócić na górę po plażowaniu, to 
możesz skorzystać z kolejki także w 
drugą stronę.

Kolejka w Taorminie to idealny sposób 
na zobaczenie plaż, Isola Bella i kąpiel 
podczas zwiedzania.

Mazzaró Cable Car



Isola Bella BEZPŁATNIE 1-2h

Nazwa wyspy zobowiązuje, a Włosi robią wszystko aby budziła emocje i została 
zapamiętana. Do plaży z piękną wyspą dotrzesz na piechotę, ze stacji kolejki. 
Skorzystaj z otaczającej wyspę, bezpłatnej plaży, szybkiej kąpieli (uwaga na 
meduzy), oraz cudownych widoków. Na wysepce zwiedzisz ogród botaniczny. 

Znajduje się tu kilka restauracji, beach barów, mały port z łódkami, które 
zabiorą Cię na wycieczkę wokół wyspy i w okoliczne jaskinie. Po drugiej stronie 
wzgórza znajduje się pas plaż w niewielkich zatokach, które są płatne (leżaki). 
Warto zobaczyć je przy okazji, bo zatoki są malownicze!





TRANSPORT 2h

Powrót z miasta (główna część 
Taorminy)

W drodze powrotnej również polecam 
korzystać z pociągu. Jeśli twoje 
zwiedzanie zakończyło się w górnej 
części miasta, to możesz wrócić do 
Katanii bezpośrednio z tej części 
autobusem, lub wrócić na stację 
kolejową (autobus, taxi) i kontynuować 
pociągiem.  

Powrót z poziomu Isola Bella 

Z plaży możesz wrócić kolejką linową na 
górę, a następnie udać się na autobus 
do Katanii, lub poczekać na autobus, 
który odjeżdża z ulicy nad Isola Bella 
i dowiezie Cię do dworca Taormina 
Giardini. Następnie wrócisz pociągiem 
do Katanii. 

Przystanek autobusowy jest bardzo 
niepozorny, ponieważ znajduje się 
przy wejściu do baru Caffe Isola Bella, 
tuż nad plażą, przy głównej drodze (w 
google maps jest błędnie zaznaczony) 
- można tam kupić także bilety, a 
pracownicy są bardzo pomocni, jeśli 
będzie potrzeba wezwą nawet taxi na 
dworzec (np. jeśli autobus się spóźni, 
lub będzie pełny).

Powrót do Katanii
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wyspa Ortygia Syrakuzy
Syrakuzy mają długą, bogatą historię, którą zawdzięczają głównie położeniu 
na szlaku handlowym. W związku z tym, wyspa była łakomym kąskiem w 
starożytności. Syrakuzy były nazywane najpiękniejszym greckim miastem, 
większym w swoim czasie od Aten. Oprócz Greków, który zbudowali tu swoje 
pałace, teatry i świątynie, Syrakuzy były w panowaniu Arabów, oraz Rzymian. 

Podczas zwiedzania zauważysz pozostałości po każdej z epok. Syrakuzy to 
także miasto Archimedesa. Jego pomnik oraz muzeum znajduje się na Ortygii.

DOJAZD

Z Katanii do Syrakuz dojedziesz w 1,5h pociągiem regionalnym. Polecam 
wybrać się połączeniem przed godziną 9, aby spędzić większość dnia na 
wyspie. 

CHARAKTERYSTYKA 

Ortygia to główna atrakcja Syrakuz. Syrakuzy oferują również pozostałości 
antycznej historii w parku Neapolis Archaeological Park. Jeśli jednak jest dla 
Ciebie istotnym punktem zwiedzania, to polecam odwiedzić go w pierwszej 
kolejności, ponieważ jest czynny tylko do 15.30 / 18.00 w wysokim sezonie.

Na Ortygię prowadzą dwa mosty, które bez problemu zlokalizujesz - wychodząc 
z dworca zobaczysz kierunkowskazy na wsypę. Sama wyspa to urocza plątanina 
uliczek, które częściowo są typowo turystyczną mekką, z pięknymi butikami, 
kawiarniami, restauracjami, pamiątkami, ale wystarczy się zagłębić, aby odkryć 
domy lokalnych mieszkańców, miejski targ, skaliste plaże pod murami miasta. 

W SKRÓCIE

• Neapolis Archaeological Park

• wyspa Orygia z wąskimi uliczkami

• Plac Duomo 

• źródło Aretuzy 

• nadmorski bulwar i plaże wokół wyspy





Świątynia Apolla bezpłatnie 2h

Od samego początku na wyspie 
przywitają Cię pozostałości świątyni 
Apollona. Wzniesiono ją około 570-560 
p.n.e. i jest najstarszą na Sycylii dorycką 
świątynią, poświęconą Apollonowi. Udaj 
się w ich kierunku, mijając targowisko 
z pamiątkami, oraz pierwsze kawiarnie 
i bramę Porta Urbica.

W poszukiwaniu idealnego miejsca na 
poranną kawę skieruj się do centrum 
wyspy. Na niewielkim placu Piazza 
Archimede, do którego prowadzi 
szereg wąskich, typowych dla Włoch 
uliczek, zobaczysz jedną z piękniejszych 
fontann. Poświęcona jest mitowi o 
nimfie Aretuzie.

Fontanna przedstawia postać Diany 
z łukiem i psem, atrybuty bogini 
łowów, która w czasach greckich 
była opiekunką Ortigii. U jej stóp 
stoi Aretuza, przemieniająca się w 
fontannę. Wszystkiemu przygląda się 
Alfejos, nieszczęśliwie zakochany w 
nimfie. Wewnątrz basenu, znajdują się 
cztery Trytony i dwie Trygławy.

Z takim widokiem rozkoszuj się 
włoskim specjałem kawowym Caffè 
Shakerato, którego składnikami są 
espresso i lód. Polecam na dobry 
początek zwiedzania Syrakuz, do pary 
z pistacjowym rogalem! A po canollo 
udaj się do Mangano Sapuri Siciliano.

Fontana di  Diana



Plac Duomo bezpłatnie 1h

Główny, najbardziej znany plac 
Syrakuz, a w zasadzie główna atrakcja 
Ortygii. Przy rozległym placu znajduje 
się kilka świątyń oraz szereg kawiarni 
i restauracji. Przeciwległą do katedry 
część placu, stanowią Palazzo Arezzo 
Della Targia oraz Palazzo della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali di 
Siracusa. Od placu do morza dzieli nas 
tylko kilka kroków.

Najbardziej okazała i wychodząca przed 
szereg swoją fasadą, jest katolicka 
katedra Cattedrale della Natività di 
Maria Santissima. 

Katedra została zbudowana w miejscu 
dawnej greckiej świątyni Ateny, a jej 
pozostałości nadal możemy zobaczyć 
wewnątrz katedry, a także na zewnątrz, 
w postaci doryckich kolumn. Zabytkowa 
katedra została zbudowana w VII wieku, 
i do dziś imponuje barokową fasadą, 
zdobieniami i rzeźbami, w kontraście 
do dość surowego wnętrza.

W Katedrze złożone są relikwie 
męczennicy św. Łucji, patronki Syrakuz, 
urodzonej w tym mieście około 286 
roku. Uroczysta procesja i świętowanie 
przypada na 1 niedzielę maja oraz 13 
grudnia. 

Katedra w Syrakuzach



Kościół św. Łucji bezpłatnie 1h

To druga świątynia, którą ujrzymy od 
razu na placu Duomo w Syrakuzach. 
Mniej okazała, wyłaniająca się na tyłach 
placu, skrywa malarskie arcydzieło. 

Wewnątrz kościoła św. Łucji możemy 
podziwiać obraz „Pogrzeb Łucji” 
Caravaggio.

Źródło słodkiej wody, znajdujące się 
tuż przy brzegu słonego morza! Przez 
niektórych nazywane cudem natury. 
Mijając kościoły na Placu Duomo, 
wyjdziesz wprost na źródło Aretuzy i 
cudowny widok na morze. 

Z powstaniem źródła wiąże się mit o 
Aretuzie. Bogini Diana aby uratować 
nimfę Aretuzę przed nieszczęśliwie 
zakochanym w niej Alfejosie, 
przemieniła ją w wodę. Prowadzona 
podziemnymi korytarzami, wytrysnęła 
w Syrakuzach jako źródło czystej 
wody. Mit mówi, że Alfejos błądził 
po wnętrzach ziemi, aby odnaleźć 
ukochaną, a bogowie widząc jego 
nieszczęście, pozwolili mu połączyć się 
z Artemidą w Sycylijskim źródle. 

Wewnątrz zobaczysz wolno rosnący 
papirus. Źródło możesz obejść, a od 
strony morza dojdziesz do niewielkiego 
parku z przepięknymi drzewami, małą 
plażą kajakową, oraz wypuszczonym w 
morze peronem promowym.

Źródło Aretuzy



Uliczki bezpłatnie 1h

Ortygia jest uliczkowym rajem! 
W pogoni za zwiedzaniem często 
zapominamy o tym, aby się zwyczajnie 
rozglądać - w każdym miejscu w 
którym jesteśmy, cieszyć się w drodze 
od punktu do punktu. 

Uliczki kryją ogrom restauracji, 
kawiarni, sklepików, lodziarni, piekarni, 
mniejszych i większych placów. Nigdy 
nie wiesz co wyłoni się zza rogu! 

Cytadela Castello Maniace  znajduje 
się na wysuniętym cyplu na Ortygii.

Został zbudowany w latach 1232-1240 
przez cesarza Fryderyka II. Nosi imię 
George Maniakes, bizantyjskiego 
generała, który oblegał i przejął miasto 
w 1038 roku. 

Na teren przed zamkiem możesz wejść 
bezpłatnie i zobaczyć go z bliska, a 
także odpocząć w kawiarni i zobaczyć 
ciekawy budynek, obłożony lustrzaną 
elewacją. Wejście do zamku jest płatne.

Do zamku dojdziesz od źródła Aretuzy 
piękną nadmorską promenadą, nad 
brzegiem morza.

Zamek Castello Maniace



Plaże na Ortygii bezpłatnie 1h-. . .

Otoczona murami Ortygia nie 
zaimponuje nam pięknymi, 
piaszczystymi plażami. Niestety. Ale 
czeka na nas alternatywa, bardzo 
oryginalna i warta uwagi. Plaże na 
Ortygii, możesz zobaczyć przy okazji 
zwiedzania. Jeśli przypadkiem masz 
na sobie strój kąpielowy, to chwila 
ochłody lub odpoczynku w słońcu jest 
na wyciągnięcie ręki w kilku miejscach:

• Spiaggia di Cala Rossa - robiąca 
wrażenie plaża, tuż pod murami 
obronnymi

• Forte Vigliena - fort, pod którym 
znajduje się zaaranżowane 
kąpielisko pod murami oraz na 
skałach

• Spiaggetta della Marina in 
Ortigi - malutka plaża “kajakowa”, 
znajdująca się tuż za źródłem 
Aretuzy



Promenada wzdłuż murów bezpłatnie 1h

Ortygia jak już wspomniałam, jest niewielką wyspą, którą obejdziemy na pieszo 
- wzdłuż i wszerz. Nie ma tu stromych podejść, ani schodów. Wyspa jest dość 
płaska, a jedynym utrudnieniem mogą być wąskie i tłoczne w sezonie uliczki.

Wyspę możesz obejść także wokół, i bardzo Ci to polecam - chociażby częściowo! 
Widoki na morze z jednej strony, odsłaniające się to tu to tam widoki na 
Syrakuzy, pod nami mury obronne i zabudowania Ortygii. Przy okazji możesz 
zobaczyć mniej uczęszczane miejsca i uliczki, np. te zamieszkane przez stałych 
mieszkańców! To idealny czas na posilenie się najbardziej znanymi kanapkami 
na Sycylii czyli Caseificio Borderi!





DZIEŃ 4
ETNA
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ETNA
Być może kojarzysz Włochy przede wszystkim z klimatycznymi miastami, 
niezwykłymi krajobrazami oraz morzem, ale to wulkany są wpisane w ich 
granice, jak nigdzie indziej w Europie! Będąc na Sycylii masz okazję wybrać 
się na czynny wulkan, jeden z największych w Europie. Widok Etny w czasie 
erupcji znany jest niemal każdemu.

Wycieczka na Etnę zajmie Ci niemal cały dzień, dlatego proponuję ją jako 
osobną wycieczkę. Polecam wybrać bezchmurny dzień, ponieważ widoki 
na górze będa wtedy najbardziej spektakularne. Pamiętaj o odpowiednim 
ubraniu (pełne buty, kurtka, temp. będzie obniżać się z wysokością!) oraz 
przygotowaniu (napoje, jedzenie).

DOJAZD

Dojedziesz tu autobusem z Katanii, z przystanków przy dworcu kolejowym. 
Autobus odjeżdża około godziny 8 rano, a następnie około 10 (zależnie od 
sezonu!). Powrót o godzinie 16 (pilnuj godziny, ponieważ tych autobusów jest 
tylko 1-2 dziennie). 

Inną opcją jest wycieczka zorganizowana, dzięki której nie będziesz przejmować 
się transportem (lub wynajem samochodu).

CHARAKTERYSTYKA 

Parking oraz przystanek autobusowy znajduje się przy schronisku Rifugio 
Sapienza, na wysokości 1900 m n.p.m. Przy Schronisku znajduje się dolna stacja 
kolejki Funivia dell’Etna, która zabierze Cię w wyższe partie wulkanu (koszt 30 
euro). Kolejka dojeżdża na wysokość 2500 m n.p.m. Dalej możesz skorzystać 
z aut terenowych lub udać się jedną z kilku tras na pieszo. Punkt, do którego 
możesz dojść samodzielnie to Torre del Filosofo. Dalsza trasa może odbywać 
się w towarzystwie przewodnika wysokogórskiego, który zna teren, posiada 
najświeższe informacje o aktywności wulkanu, i bezpiecznie przeprowadzi Cię 
do Kraterów Centralnych. Wjazd samochodem oraz podejście z przewodnikiem 
do kraterów kosztuje od 65 euro.

Możesz także pozostać na wysokości schroniska lub przejść całą trasę pieszo 
(przewyższenia 1025 m, trasa to około 7 km w jedną stronę, po żwirowym, 
wulkanicznym podłożu).



ETNA
PROPOZYCJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH

Tutaj możesz zarezerwować bilety na kolejkę, przewodnika, jeepy itp.

W SKRÓCIE

• autobus z Katanii 8/10, powrót o 16

• dojazd do poziomu 1900 m, przy schronisku i stacji kolejki linowej

• trekking lub wjazd kolejką na 2500 m 

• trekking lub wyjazd samochodami terenowymi do Torre del Filosofo

• podejście z przewodnikiem do Kraterów Centralnych

https://www.getyourguide.pl/s/?q=etna&searchSource=3&partner_id=BV0ISYD&utm_medium=online_publisher&placement=%22other%22&cmp=etnaebooksycylia




Co warto zjeść na Sycylii?
Czego warto spróbować we wschodniej części Sycylii? Sycylia słynie z pistacji, 
które nazywane są tu „zielonym złotem”! Z pistacji i z pistacjami zjesz tutaj 
wszystko - od pizzy, przez makaron, lody, po wypieki i najbardziej znane rogale 
z pistacjowym kremem.

CO ZJEŚĆ NA SYCYLII:

• włoskie espresso na zimno, czyli  Caffè Shakerato

• brioszkę z pistacjowymi lodami - brioche con gelato

• rogale z nadzieniem pistacjowym - cornetto con pistacchio

• tradycyjna włoska kanapka czyli panino - kupisz w piekarniach

• ryżowe kulki z przeróżnymi nadzieniami, w sam raz na średni głód - arancini 
(kupisz je wszędzie - od piekarni po restaurację)

• makaron z bakłażanem - Pasta alla Norma (a także pozostałe makarony, 
który smakują tu wyśmienicie)

• pizze z lokalnymi specjałami np. pistacjami, białym serkiem i szynką

• owoce morza i ryby

• cannolo - czyli rurki z chrupiącego ciasta nadziane kremem z sera ricotta, 
najlepiej kup tam gdzie nadziewają przed podaniem (wtedy są najlepsze) 

• czerwone pomarańcze

• pomidory - koniecznie z targu, spróbuj kilku różnych odmian

• sery i szynki - również polecam kupić na targu (sprzedawca bez problemu 
zapakuje nawet kilka plastrów)

• lokalne wina i limoncello

• sok z pomarańczy lub granatu sprzedawany na ulicy

• woda sodowa z solą i cytryną (idealnie nawadnia, naturalny izotonik)



PS!
Z niecierpliwością czekam na Twoją opinię o tym przewodniku. Mam nadzieję, 
że będziesz zachwycać się w każdym z miejsc, które w nim polecam, a 
także rozsmakowywać w sprawdzonych przeze mnie restauracjach. Życzę Ci 
niezwykłych wspomnień, pięknych zdjęć i chwil, do których będziesz wracać 
z uśmiechem. 

Bardzo Cię proszę o zachowanie tych poleceń dla siebie. Wkładam ogrom 
pracy, czasu i finansów w sprawdzanie miejsc i restauracji osobiście. Nie 
chciałabym, aby moja praca była powielana w internecie, lub w komentarzach 
na facebooku. Dzięki z góry za zrozumienie! 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej 
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. 

SYCYLIA WSCHODNIA



CIAO!
Zobacz pozostałe ebooki 

sklep.zamieszkali.pl

ZAMIESZKALI.PL

SYCYLIA WSCHODNIA

http://sklep.zamieszkali.pl
http://sklep.zamieszkali.pl
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