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GGiioo..  2233  AAll  mmaattttiinnoo  rraadduunnoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  pprreessssoo  ll’’aaeerrooppoorrttoo  FFaallccoonnee  BBoorrsseelllliinnoo  ee  ppaarrtteennzzaa  ccoonn  vvoolloo  ddiirreettttoo  VVoollootteeaa  ppeerr  

TToorriinnoo..  TTrraassffeerriimmeennttoo  iinn  ppuullllmmaann  GG..TT..  ppeerr  ll’’hhootteell  ee  pprraannzzoo..  NNeell  ppoommeerriiggggiioo  iinnccoonnttrroo  ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ee  vviissiittaa  ppaannoorraammiiccaa  

ddeellllaa  cciittttàà::  PPiiaazzzzaa  ddeell  CCaasstteelllloo  aall  ccuuii  cceennttrroo  ssii  ppoottrràà  aammmmiirraarree  PPaallaazzzzoo  MMaaddaammaa  ee  iill  tteeaattrroo  RReeggiioo,,  ssii  vviissiitteerràà  iinnoollttrree  iill  

PPaallaazzzzoo  RReeaallee  ((eesstteerrnnoo)),,  ccoossttrruuiittoo  nneell  ‘‘660000  ee  cchhee  ffuu  rreeggggiiaa  ddeeii  SSaavvooiiaa  ffiinnoo  aall  11886655..  UUnnaa  vviissiittaa  èè  dd’’oobbbblliiggoo  aall  

rriinnaasscciimmeennttaallee  DDuuoommoo,,  ccoossttrruuiittoo  nneell  11449911--9988,,  aallllaa  ccuuii  ssiinniissttrraa  ssii  iinnnnaallzzaa  ll''iimmppoonneennttee  ccaammppaanniillee  ddaallllee  ffoorrmmee  rroommaanniicchhee..    

VViiaa  GGaarriibbaallddii,,  ffiiaanncchheeggggiiaattaa  ddaa  ccaassee  ee  ppaallaazzzzii  sseetttteecceenntteesscchhii;;  llaa  cchhiieessaa  ddeellllaa  SSaannttiissssiimmaa  TTrriinniittàà  ddeell  11660066  ccoonn  llaa  

ffaacccciiaattaa  nneeooccllaassssiiccaa;;  llaa  cchhiieessaa  ddeeii  SSaannttiissssiimmii  MMaarrttiirrii,,  eerreettttaa  ddaaii  GGeessuuiittii  ddooppoo  iill  11557777;;  ppiiaazzzzaa  CCaarriiggnnaannoo,,  rraacccchhiiuussaa  ddaa  

nnuummeerroossii  ppaallaazzzzii;;  iill  MMuusseeoo  NNaazziioonnaallee  ddeell  RRiissoorrggiimmeennttoo  IIttaalliiaannoo;;  iill  PPaallaazzzzoo  ddeellll''AAccccaaddeemmiiaa  ddeellllee  SScciieennzzee,,  iinn  ccuuii  

ttrroovviiaammoo  dduuee  iimmppoorrttaannttii  ssttrruuttttuurree::  iill  MMuusseeoo  EEggiizziioo  ee  llaa  GGaalllleerriiaa  SSaabbaauuddaa..  RRiieennttrroo  iinn  hhootteell,,  cceennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo..  

VVeenn..  2244  DDooppoo  llaa  11^̂  ccoollaazziioonnee  iinn  hhootteell  ssiisstteemmaazziioonnee  iinn  ppuullllmmaann  ppeerr  llaa  vviissiittaa  ddeell  SSaannttuuaarriioo  ddii  MMaarriiaa  AAuussiilliiaattrriiccee  ddii  TToorriinnoo,,  ccoonn  llaa  

sspplleennddiiddaa  BBaassiilliiccaa  iinn  ssttiillee  rriinnaasscciimmeennttaallee,,  oollttrree  sseeddee  ddeellllaa  ffaammoossaa  CCaassaa  MMaaddrree  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  SSaalleessiiaannaa  ddii  DDoonn  

BBoossccoo,,  vviissiittaa  ddeell  SSaannttuuaarriioo  ee  ddeeii  lluuoogghhii  lleeggaattii  aallllaa  vviittaa  ddii  DDoonn  BBoossccoo,,  ffrraa  ccuuii  llaa  CCaappppeellllaa,,  llee  CCaammeerreettttee  ddoovvee  aallllooggggiiaavvaa  

ee  llaa  TTiippooggrraaffiiaa..  OOrree  1122..0000  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  MMeessssaa  IInntteerrnnaazziioonnaallee..  AA  sseegguuiirree  pprraannzzoo  pprreessssoo  iill  RReeffeettttoorriioo  ddeell  

SSaannttuuaarriioo..  NNeell  ppoommeerriiggggiioo  vviissiittaa  ddeell  MMuusseeoo  ddeellllaa  SSiinnddoonnee..  AA  sseegguuiirree  ttrraassffeerriimmeennttoo  aallllaa  CCaatttteeddrraallee  ppeerr  ppootteerr  aammmmiirraarree  

ll’’OOsstteennssiioonnee  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSiinnddoonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  ffuunnzziioonnii..  TTeemmppoo  lliibbeerroo..  RRiieennttrroo  iinn  hhootteell,,  cceennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo  

SSaabb..  2255  DDooppoo  llaa  11^̂  ccoollaazziioonnee  iinn  hhootteell  ppaarrtteennzzaa  iinn  ppuullllmmaann  ppeerr  llaa  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  ddeellllaa  RReeggggiiaa  ddii  VVeennaarriiaa,,  ggrraannddiioossoo  ccoommpplleessssoo  

aallllee  ppoorrttee  ddii  TToorriinnoo  ccoonn  8800..000000  mmeettrrii  qquuaaddrrii  ddii  eeddiiffiicciioo  mmoonnuummeennttaallee  ddeellllaa  RReeggggiiaa  ee  6600  eettttaarrii  ddii  ggiiaarrddiinnii  èè  uunn  

ccaappoollaavvoorroo  ddeellll’’aarrcchhiitteettttuurraa  ee  ddeell  ppaaeessaaggggiioo,,  ddiicchhiiaarraattoo  PPaattrriimmoonniioo  ddeellll’’UUmmaanniittàà  ddaallll’’UUnneessccoo  nneell  11999977  ee  aappeerrttoo  aall  

ppuubbbblliiccoo  nneell  22000077  ddooppoo  eesssseerree  ssttaattoo  iill  ccaannttiieerree  ddii  rreessttaauurroo  ppiiùù  rriilleevvaannttee  dd’’EEuurrooppaa  ppeerr  ii  bbeennii  ccuullttuurraallii..  RRiieennttrroo  qquuiinnddii  aa  

TToorriinnoo  cceennttrroo,,  pprraannzzoo  iinn  rriissttoorraannttee..  PPoommeerriiggggiioo  aa  ddiippoossiizziioonnee  ddaa  ddeeddiiccaarree  aa  vviissiittee  ppeerrssoonnaalliizzzzaattee::  ggrraazziiee  aallllaa  vvaassttaa  

sscceellttaa  mmuusseeaallee  TToorriinnoo  ooffffrree  mmoolltteepplliiccii  aattttrraattttiivvee  ccuullttuurraallii,,  ddaall  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  aall  MMuusseeoo  ddeellllee  AAnnttiicchhiittàà;;  ssii  ccoonnssiigglliiaa  iinn  

ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo  llaa  vviissiittaa  ddeell  MMuusseeoo  EEggiizziioo,,  sseeccoonnddoo  ssoolloo  aa  qquueelllloo  ddeell  CCaaiirroo,,  ffoonnddaattoo  nneell  11882244,,  cchhee  eessppoonnee  cciirrccaa  3300  

mmiillaa  ppeezzzzii  ddaall  ppaalleeoolliittiiccoo  aallll’’eeppooccaa  ccooooppttaa  eeggiizziiaa;;  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  ssii  ssuuggggeerriissccee  iill  MMuusseeoo  ddeell  CCiinneemmaa,,  oossppiittaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  MMoollee  AAnnttoonneelllliiaannaa..  CCeennaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  hhootteell..  

DDoomm..  2266  DDooppoo  llaa  11^̂  ccoollaazziioonnee  iinn  hhootteell  eessccuurrssiioonnee  ppeerr  llaa  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  ddeellllaa  BBaassiilliiccaa  ddii  SSuuppeerrggaa  ee  ddeellllee  TToommbbee  RReeaallii,,  ffaattttee  

ccoossttrruuiirree  ddaall  rree  VViittttoorriioo  AAmmeeddeeoo  IIII  ccoommee  rriinnggrraazziiaammeennttoo  aallllaa  VVeerrggiinnee  MMaarriiaa..  IIll  pprrooggeettttoo  èè  ddeell  mmeessssiinneessee  FFiilliippppoo  JJuuvvaarraa  

ee  rriissaallee  aall  11771111..  AA  sseegguuiirree  ttrraassffeerriimmeennttoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  TToorriinnoo  ee  ppaarrtteennzzaa  ccoonn  vvoolloo  ddiirreettttoo  VVoollootteeaa  ppeerr  PPaalleerrmmoo..      
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 569,00 
3° letto chd 3/11 anni € 524,00 – 3° letto adulti € 554,00 - Supplemento singola € 120,00        

Tasse aeroportuali € 45,00 – Assicurazione € 15,00 
 

La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Torino a/r; pullman GT a disposizione; 3 pernottamenti 

c/o l’hotel Arthotel Olimpic****; pensione completa bevande incluse; visite come da programma; nostri 

accompagnatori da Palermo; spese di servizio. 
  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


