
 
 

 SSSTTTRRROOOKKKOOOVVVNNNAAA   EEEKKKSSSKKKUUURRRZZZIIIJJJAAA  
 

 

SICILIJA 
 
 

ČETRTEK - NEDELJA 9. - 12. MAJ 2019 
 

 
Letos vas v okviru strokovne ekskurzije vabimo na popotovanje po 

največjem sredozemskem otoku - Siciliji. 
 

Sicilija - temperamentni otok sonca, olja in vina zapeljuje popotnike s svojo brezčasno lepoto 
vse od časa legend. Neskončni nasadi pomaranč, ognjena energija Etne, ulice Palerma, pisane 
tržnice okusov ter odmev antične veličine vas bodo povsem očarali. Ob prepletu edinstvenega 
mozaika kulinarike in izvrstnih vin boste zlahka razumeli zakaj jo poimenujejo tudi biser 
Sredozemlja. 
 

01. DAN: SEŽANA – BENETKE – CATANIA – ENNA 

Odhod avtobusa 9.05.2019 ob 15:00 iz Sežane (Vinakras Sežana), vožnja do letališča v Benetkah. Po 
pristanku v Cataniji sledi vožnja v hotel in namestitev. Nočitev.                            .                                                      
 

02. DAN: ENNA – AGRIGENTO – MARSALA 

Po ZAJTRKU sledi ob 8:30 odhod iz hotela. Odpeljemo se proti AGRIGENTU na odkrivanje DOLINE 
TEMPLJEV - enega najobsežnejših in bolje ohranjenih arheoloških najdišč klasične grške civilizacije, ki je 
uvrščen na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Po ogledu nadaljujem pot proti zahodnemu delu 
otoka. V mestu SCIACCA imamo postanek za KOSILO, postrežejo nam z morskimi specialitetami. Od tu 
dalje nas pot vodi proti MARSALI, mestu na skrajnem zahodu Sicilije, poznanem po istoimenskem 
geografsko zaščitenem desertnem vinu. Sledi OGLED IN DEGUSTACIJA IZBRANIH VIN v dveh znanih 
kleteh. Zvečer sledi vožnja do hotela, NAMESTITEV ter VEČERJA. Po želji sprehod po mestu. 
 

03. DAN: MARSALA – PALERMO - CEFALÙ 
Po ZAJTRKU sledi ob 8:00 odhod iz hotela. Pot nas vodi na v eno bolj poznanih in prestižnih kleti, katere 
posestvo se razteza na idiličnem območju več kot 200 hektarjev. Sledi OGLED IN DEGUSTACIJA, zatem 
pa vožnja proti PALERMU - kulturnem, gospodarskem in političnem središču Sicilije. Skupaj z vodičem si 
ogledamo najlepše dele mesta, na voljo pa bo je tudi nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje. 
Drugi del popoldneva izkoristimo za OGLED IN DEGUSTACIJO v še eni POZNANI KLETI, zatem pa se 
zapeljemo v CEFALÙ - slikovito mesto, ki bi ga lahko uvrstili med najlepše počitniške kulise v Italiji. Sledi 
NAMESTITEV IN VEČERJA.                                                   . 
 

04. DAN: CEFALÙ – TINDARI – TAORMINA – CATANIA – BENETKE – SEŽANA               .                                                        

Po ZAJTRKU sledi ob 8:00 odhod iz hotela ter vožnja do okolice TINDARI-ja, kjer sledi OGLED KLETI, 
zatem pa KOSILO OB DEGUSTACIJI. Pot nas bo dalje vodila mimo Messine in Taormine, dalje proti 
Cataniji. Pred odhodom na letališče se bomo ustavili na obisku v še eni izmed kleti ter si po OGLEDU 
privoščili DEGUSTACIJO OB IZVSTNI KULINARIKI. Sledi vožnja do letališča v Cataniji in polet proti 
Benetkam. Zatem sledi vožnja do Sežane. Prihod je previden 13.05.2019 ob 2:30 zjutraj.                                     
. 



                             . 
 

 

CENA IN PLAČILNI POGOJI  
• CENA IZLETA ZA ČLANE ZADRUGE VINAKRAS IN VINOGRADNIKE, KI ODDAJAJO GROZDJE: 

samo 450€/osebo 

• CENA ZA PREOSTALE UDELEŽENCE: 590€/osebo 
 

Cena vključuje: storitve avtobusnega prevoza (transfer do letališča, prevoz po Siciliji po programu), letalski prevoz (odhodni let 
9.05.2019 Benetke – Catanija 19:15 – 21:30, povratni let 12.05.2019 Catanija Benetke 22:05 – 23:55), oglede in degustacije po 
programu, nočitev v dvoposteljnih sobah z zajtrkom v hotelih ***, 2x kosilo, 2x večerja, 1x degustacija ob izbrani kulinariki, 
nezgodno zavarovanje potnikov, strošek vodnika in organizacije potovanja. 
Obvezna doplačila: pijača pri kosilih in večerjah (razen 12.5.2019) Doplačila po želji: dodatna prtljaga: kovček 15kg za ceno 
51€, kovček 23kg za ceno 57€, kovček 26kg za ceno 86€. Željo po doplačilu prtljage je potrebno sporočiti ob prijavi na izlet. Več 
informacij: http://www.easyjet.com/en/help/baggage/cabin-bag-and-hold-luggage  Cena ne vključuje: dodatnih vstopnin, 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini in vse kar ni navedeno pod ˝cena vsebuje˝. 

POMEMBNO! V ceno letalskega prevoza je vključena ročna prtljaga (velikost: 56 x 45 x 25 cm, teža 10kg). 
V kolikor bi želeli s seboj vzeti dodatno prtljago je to možno ob doplačilu. Prenos letalske vozovnice na drugo 
ime je možno, vendar le do 25.4.2019. 
 
 

PLAČILO PREKO TRR RAČUNA: 
SI56 10100-0032633705 Intesa Sanpaolo 
SKLIC: 00 - 23010 
 

ROKI PLAČILA: 
• ZA ČLANE ZADRUGE VINAKRAS SEŽANA IN VINOGRADNIKE, KI ODDAJAJO GROZDJE: 
200,00€ OB PRIJAVI OZ NAJKASNEJE DO 29.3.2019 
125,00€ DO 17.04.2019 
125,00€ DO 06.05.2019 
 
• ROKI PLAČILA ZA OSTALE UDELEŽENCE: 
200,00€ OB PRIJAVI OZ NAJKASNEJE DO 29.3.2019 
195,00€ DO 17.04.2019 
195,00€ DO 06.05.2019 
 
 

Prijave in informacije sprejemamo do 18.4.2019 
na sedežu VINAKRAS z.o.o. SEŽANA vsak delovnik od 7:30 – 15:30 na: 
T:  05 73 13 444 (OLGA),  05 73 13 465 (INGRID) E:  vinakras@siol.net 

 

OB PRIJAVI NAVEDITE: 
IME, PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, POTNI LIST (številka in veljavnost), 

ŽELITE DOPLAČILO PRTLJAGE (15kg cena 51€, 23kg cena 57€, 26kg cena 86€) 
Bodite pazljivi na točnost podatkov in navajajte podatke, kot so zapisani na vaših uradnih 

dokumentih. 
 

POHITITE S PRIJAVAMI, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO 
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