
EKSKURSIJŲ PROGRAMA
Nuo  2021-09-23 iki 2021-10-14

Sirakūzai (iš/į Taorminą/Giardini/Letojani – visa diena)

Trumpai: 
Dienos išvyka iš Taorminos į Sirakūzus 
Neapolio Archeologijos parko ir Sirakūzų archeologinės zonos lankymas (už papildomą mokes ) 
Nuotraukos priešais Dionisijaus Ausį bei senovės Sirakūzų istorija iš gido lūpų
Apsilankymas kaimyninėje Or gijos saloje bei susipažinimas su Sirakūzų Katedra

Programa: 
Išvykimas iš viešbučio ar susi kimo vietos, 2 valandų kelionė autobusu su oro kondicionieriumi iki Sirakūzų, kur lauks sustojimas 
pietums (už papildomą mokes ), vėliau Neapolio Archeologijos parko bei žymiosios Sirakūzų archeologinės zonos, kurioje yra daugybė 
graikų ir romėnų griuvėsių iš visos Sicilijos, lankymas.

Po bilietų įsigijimo, keliausite į vidų, kur pamatysite įspūdingus kasinėjimus ir gerai išsaugotus paminklus, tokius kaip graikų teatras, 
romėnų amfiteatras ir žymioji Dionisijaus ausis - dirb nis kalkakmenio urvas. Čia sužinosite apie įdomias struktūras, tokias kaip Hierono 
II altorius, kur kadaise per senovines šventes buvo aukojami jaučiai bei išgirsite pasakojimus apie senovės Sirakūzus.

Vėliau keliausite į kaimyninę Or gijos salą, kur išvysite daugumą Sirakūzų lanky nų vietų. Čia patyrinėsite vie nes lanky nas vietas, 
atrasite judriąją Archimedo aikštę, kurioje yra Aretūzos fontanas - graikų deivės mergelės statula.

Pasižvalgysite po aikštės go kinius rūmus, o paskui pasivaikščiosite po apylinkes bei atrasite po Sirakūzų centrinę ir Katedros aikštę.

Turėsite galimybę pasifotografuo  priešais Sirakūzų Katedrą, pasigrožė  aikštėmis ir kitais lanky nais objektais: XVII a Arkivyskupo 
rūmais, Beneventano del Bosko rūmais ir Il Lucertolone miesto rotuše. Ištyrinėję Or giją ir pasimokę miesto istoriją bei aplankę 
lanky nas vietas, grįšite pas savo gidą ir keliausite į šiaurę. Tuomet grįšite į viešbučius.

Informacija: 

Įskaičiuota: Pervežimas nuo viešbučio ir atgal, autobusas su oro kondicionieriumi, gidas 

Neįskaičiuota: Arbatpinigiai (neprivaloma), maistas ir gėrimai, įėjimo į Sirakūzų katedrą mokes s (apie 2 Eur), įėjimo į Neapolio 
archeologijos parką mokes s (apie 10 Eurų)
Kalba: Anglų 
Išvykimas: prašome klaus  atstovo, perkant ekskursiją. Sant Alessio Siculo ir Marina d’Agro miestų viešbučiuose apsistoję turistai, 
privalo susimokė  papildomus 5 Eurus (į vieną pusę) už pervežimą nuo viešbučio iki “Antares” susi kimo taško

Išvykimo laikas:  prašome klaus  atstovo, perkant ekskursiją (apie 07:30)
Grįžimo laikas: apie 19:00  

Grįžimo vieta: iki išvykimo taško 

Vaikai: Vaikai nuo 0 iki 2,9 metų keliauja nemokamai, vaikai nuo 3 iki 11,9 metų keliauja su 50% nuolaida 
Atsisakymas: Atsisakius iki  15:00 dieną iki ekskursijos, grąžinama visa suma. Atsisakius vėliau – taikomas 50% mokes s.
Išvykimas: Antradienį

Kaina: 57 Eur

Svarbu: 
Nesusirinkus 15 asmenų, ekskursija atšaukiama. Atšaukus ekskursiją galima rink s kitas ekskursijas arba pinigų 
grąžinimą.



ETNA (iš/į Taorminą/Giardini/Letojani – pusė dienos)

Trumpai: 
Dienos kelionė iš Taorminos į Etnos kalną 
Keliaukite į Etnos papėdę - į Rifugio Sapienza

Mėgaukitės trimis laisvalaikio valandomis pasivaikščiodami po Etnos kalno papėdę

Pamatykite garsiuosius Mon  Silvestri kraterius netoli Rifugio Sapienza

 
Programa: 

Valandos kelionė nuo viešbučio ar paėmimo taško autobusu su kondicionieriumi iki Etnos kalno,  įspūdingos Nemesio salos. Etnos 
kalnas – aukščiausia vieta Sicilijoje ir aktyviausias ugnikalnis Europoje. Teritorija, supan  ugnikalnį – Etnos parkas – didžiausia 
saugoma teritorija Italijoje. Čia jus nustebins daugybė augalijos ir kraštovaizdžių, kuriuos su ksite pakeliui iki Silves  kraterių (apie 1,900 m).
Vėliau išlipsite pagrindinėje Rifugio Sapienza stotelėje, kur galėsite praleis  tris laisvas valandas Etnos kalno papėdėje. Teritorija išraišyta kalnų
takeliais visomis kryp mis, kurie jus nuves iki Mon  Silvestri kraterių – du maži įspūdingi krateriai visai netoli nuo pagrindinio sustojimo. 

Papildomai: ETNOS VIRŠŪNĖ 64 Eur
Vietoje trijų valandų laisvo laiko, už papildomą mokes  galėsite pasiek  Etnos viršūnę lynų keliu, džipu ir Alpių gidu. Keliausite lynu į 
2,500 metrų aukš , tuomet važiuosite džipu,  sustosite svaiginančiame 3000 metrų aukštyje ir seksite savo alpių gidą aplink kraterius 
Etnos viršūnėje, kur vis dar matoma tekan  lava. Čia sužinosite ugnikalnio istoriją, o vėliau grįšite bei prisijungsite prie savo grupės. 
Alpių gidai kalba anglų ir italų kalbomis.

Informacija: 
Įskaičiuota: Pervežimas nuo viešbučio ir atgal, autobusas su oro kondicionieriumi, gidas  

Neįskaičiuota: Arbatpinigiai (neprivaloma), maistas ir gėrimai, pakilimas į Etnos viršūnę (60 Eur) 

Papildoma informacija: Dėl nelygaus paviršiaus, ši ekskursija nerekomenduojama ems, kurie negali vaikščio  ar naudoja neįgaliųjų 
vežimėlius; rekomenduojama dėvė  šiltus drabužius bei patogius batus

Kalba: Anglų. Alpių gidai kalba anglų ir italų kalbomis 

Išvykimo vieta: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją. Sant Alessio Siculo ir Marina d’Agro miestų viešbučiuose apsistoję 
turistai, privalo susimokė  papildomus 5 Eurus (į vieną pusę) už pervežimą nuo viešbučio iki “Antares” susi kimo taško

išvykimo laikas:  informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją (apie 07:30)

Grįžimo laikas: apie 15:00 
Grįžimo vieta: Grįžimas į išvykimo tašką 

Vaikai: Vaikai nuo 0 iki 2,9 metų keliauja nemokamai, vaikai nuo 3 iki 11,9 metų keliauja su 50% nuolaida 

Atsisakymas: Atsisakius iki  15:00 dieną iki ekskursijos, grąžinama visa suma. Atsisakius vėliau – taikomas 50% mokes s.

Išvykimo data: Pirmadienis
Kaina: 40,00 Eur

Svarbu: 
Nesusirinkus 15 asmenų, ekskursija atšaukiama. Atšaukus ekskursiją galima rink s kitas ekskursijas arba pinigų 
grąžinimą.



EOLIJOS SALOS: LIPARI IR VULKANO (iš/į Taorminą/Giardini/Letojani – visa diena)

Trumpai: 
Dienos išvyka į UNESCO sąrašą įtrauktą Eolijos salyną iš Taorminos

Keliaukite motorine val mi tarp Sicilijos ir Eolijos salų
Apžiūrėkite Liparį, didžiausią salyno salą
Laisvalaikį praleiskite Vulkano saloje arba apsilankykite purvo voniose, arba atsipalaiduokite degindamiesi paplūdimyje

Programa: 

Valandos kelionė nuo viešbučio ar paėmimo taško autobusu su kondicionieriumi  iki Milazo uosto, tuomet persėdimas į motorinę val
ir kelionė per Tirėnijos jūrą. Kelionės kslas – Lipari sala – didžiausia sala nuostabiame Eolijos salyne, įtrauktame į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. Po pasiplaukiojimo Capo Milazzo pakrante, persikelsite į Lipari salą, kad pamatytumėte Punta Castagna - šioje senų 
pemzos duobių ir baltų paplūdimių zonoje galėsite grožė s žavingu kraštovaizdžiu ir būdinga jūros spalva dėl i n skaidraus jūros 
vandens bei puikiai matomo dugno.
Lipari saloje jūsų lauks galimybė apsilanky  senamiesčio centre (čia turėsite galimybę aplanky  nedidelį Castello archeologijos 
muziejų, kapines, Normanų XII a. Katedrą, pastatytą Šv. Bartolomėjui),  archeologijos parke bei apsipirk . Taip pat galėsite užsisaky  
turą autobusu po Lipari (už papildomą mokes ). 
Po apsilankymo Lipari saloje, keliausite į Vulkano salą, kur jūsų lauks juodieji paplūdimiai, karštosios versmės bei purvo vonios. Čia 
galėsite papietau  vie niuose restoranuose (už papildomą mokes ). 
Po pietų paliksite Vulkano salą ir keliausite plaukio  po mitologines Eolijos salų vietoves Faraglioni, Papa Giovanni uola, Gro a degli 
Angeli ir Scoglio della Mummia. Ypa ngas dėmesys skiriamas nuostabiai Piscina di Venere, žaviajai del Cavallo Grotai ir Scoglio del 
Leone. Grįžtant į Milazzo, On the way back to Milazzo, galimybė iš jūros pasigrožė  vaizdinguoju Gelso kaimu bei senoviniu švyturiu.

Grįžimas į Milazzo apie 17.45 bei grįžimas į viešbu .

SVARBU: Išvykimas gali keis s, priklausomai nuo oro sąlygų ir jūros banguotumo. 

Informacija: 
Įskaičiuota: Pervežimas iš ir į viešbu , autobusas su kondicionieriumi, pervežimas iš ir į Milazzo, keltas iš Milazzo į Lipari ir aplink 
Vulkano salą, gidas, ekologinis mokes s 

Neįskaičiuota: Arbatpinigiai (neprivalomi), Maistas ir gėrimai 

Kalba: Anglų 
Išvykimo vieta: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją. Sant Alessio Siculo ir Marina d’Agro miestų viešbučiuose apsistoję 
turistai, privalo susimokė  papildomus 5 Eurus (į vieną pusę) už pervežimą nuo viešbučio iki “Antares” susi kimo taško

Išvykimo laikas: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją (apie 06:30)
Grįžimo laikas: apie 19.00  

Grįžimo vieta: išvykimo taškas 

Vaikai: Vaikai nuo 0 iki 2,9 metų keliauja nemokamai, vaikai nuo 3 iki 11,9 metų keliauja su 50% nuolaida 
Atsisakymas: Atsisakius iki  15:00 dieną iki ekskursijos, grąžinama visa suma. Atsisakius vėliau – taikomas 50% mokes s.

Išvykimo data: Trečiadienis (Data gali keis s, priklausomai nuo oro sąlygų ir jūros banguotumo) 

Kaina: 75,00 Eur

Svarbu:
Nesusirinkus 15 asmenų, ekskursija atšaukiama. Atšaukus ekskursiją galima rink s kitas ekskursijas arba pinigų 
grąžinimą.



TAORMINOS MAISTO PATIRTIS (iš/į Taorminą – pusė dienos)

Trumpai:
Dienos kelionė po Taorminą

Naršykite žavingoje pagrindinėje Taorminos gatvėje esančiose parduotuvėse
Pasigrožėkite graikų teatro vaizdais su vaizdu į Taorminą
Pasigrožėkite Taorminos panorama

Programa: 
Pasivaikščiojimas po siauras žaviosios Taorminos gatveles bei pažin s su Taorminos pa ekalais. Keliaudami su maisto gidu galėsite 
mėgau s įvairiais skoniais. Skir ngose Sicilijos provincijose gatvės maistas skir ngas, o šioje Mesinos provincijoje turėsite galimybę 
paragau  pa ekalų, kurių nerasite niekur kitur. Pradžioje ragausite Sicilie škų skanėstų - „Focaccia” arba “Cartucciata”, arba 
“Scacciata” ( tai yra tarsi picos rūšis, kuri yra plonesnė nei Neapolio, pagardinta Sicilijos sūriu, pomidorais, puikiomis daržovėmis, 
garbanotais kraštais ir su rūgštoku prieskoniu. Toliau - “Arancino”. Šį pa ekalą galite ras  visoje Sicilijoje, tačiau Ry nėje paklantėje jis
visai kitoks - tai yra tarsi netobulas „kamuolys“, smailėjan s kaip ETNOS viršūnė, todėl taip pat lengviau jo atsikąs . Skonis krai 
įsimin nas. „Arancino“ yra keptų ryžių kamuolys, užpildytas įvairiais ingridientais; pagrindinis įdaras gali bū  ragu arba mocarelos 
sūris + kumpis, tačiau nesunku ras  versiją su grybais, špinatais ir pan.

Po maisto, žinoma norėsite atsiger . Tuomet galėsite paragau  Chino o lengvo gėrimo, paskaninto rūgščiais apelsinais. Tuomet 
keliausite toliau ir paragausite puikaus deserto – tradicinio Sicilie ško pyrago Cannolo arba kito puikaus Sicilie ško pyrago rūšies. Šios 
dienos maisto pa r s privalo baig s gaivinančiai saldaus, populiariausio Mesinos provincijoje gėrimo – Granitos skoniu. Tai yra trintų 
ledukų gėrimas, puikiai gaivinan s karštą dieną. Skoniai gali bū  labai įvairūs – nuo tradicinio kavos, citrinos iki migdolų skonio. 

Pabaigai pats laikas išger  puikiojo Espresso! 
Prieš užsisakydami šią ekskursiją, prašome informuo  apie alergijas ar maisto netoleravimą. Vietos, lankomos ekskursijos metu, gali 
bū  keičiamos. Susi kimo vieta Mesinos uostas – vieni iš Taorminos centro vartų. Už papildomą mokes  iš anksto galima užsisaky  
pervežimą iki viešbučio. 

Informacija: 
Įskaičiuota: Gidas, pa ekalų ir gėrimų degustavimas

Neįskaičiuota: Arbatpinigiai (neprivaloma), pervežimas nuo/ iki viešbučio

Kalba: Anglų
Išvykimo vieta: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją. Sant Alessio Siculo ir Marina d’Agro miestų viešbučiuose apsistoję 
turistai, privalo susimokė  papildomus 5 Eurus (į vieną pusę) už pervežimą nuo viešbučio iki “Antares” susi kimo taško

Išvykimo laikas: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją (apie 13:30)
Grįžimo laikas: apie 19:00 

Grįžimo vieta: išvykimo taškas 

Vaikai: Vaikai nuo 0 iki 2,9 metų keliauja nemokamai, vaikai nuo 3 iki 11,9 metų keliauja su 50% nuolaida 
Atsisakymas: Atsisakius iki  15:00 dieną iki ekskursijos, grąžinama visa suma. Atsisakius vėliau – taikomas 50% mokes s. 

Išvykimo data: Šeštadienis 

Kaina: 35,00 Eur

Svarbu:
Nesusirinkus 15 asmenų, ekskursija atšaukiama. Atšaukus ekskursiją galima rink s kitas ekskursijas arba pinigų 
grąžinimą.



NEPAŽINTOJI SICILIJA (iš/į Taorminą/Giardini/Letojani — pusė dienos)

Programa: 
Valandos kelionė autobusu su oro kondicionieriumi nuo viešbučio ar susi kimo taško iki Casiglione di Sicilia - mažo viduramžių miesto,
žinomo kaip „vyno miestas“, kuriame galėsite pasigrožė  jo legendine pilimi, tur ngais rūmais ir bažnyčiomis. „Cannizzu“ - įspūdingas 
žaibo smūgio į dvi dalis padalintas apžvalgos bokštas. Čia taip pat verta aplanky  Santa Domenikos Bažnyčią, kuri yra retas ver ngas 
sep ntojo amžiaus Bizan jos kupolinio pastato pavyzdys.
Vėliau apžiūrėsite Francavilla di Sicilia - pribloškian  miestą Alkantaros slėnyje, kur XVI a. vyko arši kova tarp ispanų ir austrų. Čia 
aplankysite 16 a. atrastą Kapucinų vienuolyną (mokes s 2 Eur neįskaičiuotas). Po vie nio maisto ir vyno ragavimo, keliausite prie 
Alcantara tarpeklių (Gole dell’Alcantara) — nuostabaus natūralaus kanjono,  kur galėsite pasigrožė  per Lavos akmenį tekančios upės 
didingumu. Šviesos ir šešėlių žaidimas ant stačių tarpeklio sienų sukuria iliuzijų pasaulį: uolų plyšiuose galėsite pastebė  paslėpto 
ven liatoriaus kontūrą ar net atras  go kinę katedrą! Upės vanduo visuomet vėsus ir pritraukia norinčius atsivėsin  karštą vasaros 
dieną. Nusileis  prie tarpeklio galėsite laipteliais arba li u (kaina 13 Eur neįskaičiuota) žemyn upe 50 metrų. Nedidelis paplūdimys 
puikiai ks pasidegin , pamirky  kojas arba išsimaudy  šiek ek gilesnėje vietoje.
Po maudynių ar poilsio prie tarpeklio kelionė atgal į paėmimo vietą ar viešbu . 

Informacija: 
Įskaičiuota: pervežimas nuo/ iki viešbučio, autobusas su oro kondicionieriumi, gidas, profesionalus gidas Sirakūzuose 

Neįskaičiuota: Arbatpinigiai (neprivaloma), maistas ir gėrimai, įėjimo mokes s į Francavilla di Sicilia  Kapucinų Vienuolyną (apie 2 Eur),
li as prie Alkantaros tarpeklių (apie 14 Eur) 
Kalba: Anglų 

Išvykimo vieta: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją. Sant Alessio Siculo ir Marina d’Agro miestų viešbučiuose apsistoję 
turistai, privalo susimokė  papildomus 5 Eurus (į vieną pusę) už pervežimą nuo viešbučio iki “Antares” susi kimo taško
Išvykimo laikas: informaciją suteiks atstovas, įsigyjant ekskursiją (apie 09:40)

Grįžimo laikas: apie 15:00  

Grįžimo vieta: išvykimo taškas  
Vaikai: Vaikai nuo 0 iki 2,9 metų keliauja nemokamai, vaikai nuo 3 iki 11,9 metų keliauja su 50% nuolaida 

Atsisakymas: Atsisakius iki  15:00 dieną iki ekskursijos, grąžinama visa suma. Atsisakius vėliau – taikomas 50% mokes s. 

Išvykimo data: Sekmadienis

Kaina: 39,00 Eur

Svarbu:
Nesusirinkus 15 asmenų, ekskursija atšaukiama. Atšaukus ekskursiją galima rink s kitas ekskursijas arba pinigų 
grąžinimą.



Svarbu žino : 

1. Paėmimo laikas į ekskursijas gali keis s. Dieną prieš ekskursiją reikėtų paskambin  atstovams dėl ekskursijos laiko 
pa kslinimo, telefonais: +39 327 059 4404 / + 39 2079935.

2. Visiems Taorminos miesto viešbučių klientams susi kimo vieta prieš ekskursiją yra „Taorminos paplūdimio 
funikulieriaus sustojimo stotelė“, pervežimas iš/ iki viešbučio iki susi kimo vietos yra nenumatytas. Klientai, norintys 
pervežimo nuo/ iki viešbučio, turi sumokė  papildomai - 10 eurų asmeniui į vieną pusę.
3. Sant Alessio Siculo ir Marina d’Agro miestų viešbučių klientai  už pervežimą nuo viešbučio iki “Antares” susi kimo 
vietos ir atgal, turi susimokė  papildomai  5 eurus į vieną pusę.

* Nurodytos ekskursijų kainos yra preliminarios
* Ekskursijas galima užsisaky  k esant kurorte. 
Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR ITALIJA“.

Informaciją apie ekskursijas Jums suteiks Tez Tour atstovas informacinio susi kimo metu.
Ekskursijų organizatorius pasilieka teisę keis  kelionių laikus, kainas ir programą.


