Siciliens förlovade land

Sicilien är den största ön i Europa, ibland har man känslan av att den är ett land
för sig – så olik fastlandet Italien. Här har muslimer, fransmän, spanjorer regerat
och lämnat kvar sina traditioner. Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, gastronomi, magnifika trädgårdar och parker. Under vår rundresa får vi
uppleva det mesta av ön och blir säkert bedårade av denna ö som har besjungits
och diktats om sedan urminnes tider.
DAG 1: CATANIA
Ankomst till Catania, vi börjar med lunch
och en kortare promenad i närheten av
den gamla fiskmarknaden i Catania innan
vi beger oss till Palermo. Vi korsar ön och
efter en transfer på ca 3 timmar checkar
vi in på vårt hotell i lagom tid för att gå ut
och äta middag på egen hand. (L)
DAG 2: PALERMO & MONREALE
På förmiddagen tar vi en promenad genom den gamla delen av Palermo. Vi börjar med matmarknaden. En upplevelse
i ljud och bild - inte bara för maten utan
även det ordnade kaoset. Därefter ser vi
ett axplock av de viktigaste byggnaderna
och monumenten. Palermo har en unik
blandning av normandisk, arabisk, bysantinsk och barock arkitektur. Vi avslutar vid
Teatro Massimo där vi bryter för lunch.
Kvällen tillbringar vi på egen hand på någon av Palermos mysiga krogar. (F,L)
DAG 3: PALERMO
Egen dag att utforska Palermo, kanske ta
en tur upp till Monreale den kungliga huvudstaden strax ovanför Palermo. (F)
DAG 4: TRAPANI & MARSALA
Vi reser västerut till en region som man
tyvärr ofta missar när man reser runt på
Sicilien. Här stannar vid en saltkvarn med
tillhörande bar och vill man även ett
saltmuseum. Därefter äter vi lunch hos
Caterina på en gammal Baglio/gård och
får prova olivolja på riktigt vis. När vi är
i trakten vill vi inte missa att besöka och
Marsala och provsmaka Marsala vin. Vi
reser sedan vidare till Agrigento stad där
vi själva väljer någon mysig restaurang för
middag. (F, L)

DAG 5: AGRIGENTO & SYRACUSA
Vi börjar dagen med en guidad tur i den
suggestiva och omtalade Tempeldalen.
Detta vackert belägna arkeologiska område finns sedan 1997 upptaget på Unescos
världsarvslista. Sedan väntar en picknick
lunch med lokala traditionella smaker i
Kolymbetra trädgårdar. Vi åker vidare till
Syrakusa och vårt hotell. (F, L)
DAG 6: ETNA & TAORMINA
Heldagsutfärd till Etna – Europas ”gigant”
vad gäller vulkaner. Här odlas Nerello
mascalese på vulkanens sluttningar i den
svarta lavajorden. Vi äter en lättare lunch
och låter oss smaka av vinet på vingården Barone Villa Grande. Nästa besök är
fashionabla Taormina, byggd på en terrass mellan berg och hav med strålande
utsikt över det blåa Medelhavet. Här får vi
en guidad stadstur med kanske världens
vackrast belägna Amfi teatrar och ni kan
passa på att fråga om tips på en trevlig
restaurang för er middag. (F, L)

FAKTA
ERT PRIS

12 250 kr*

RESLÄNGD:
AVresa:

8 DAGAR
22 SEP 2017

*gäller vid minimum 30 personer

I priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Catania t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
3 nätter Palermo & Syracusa 1 natt
Agrigento
• 6 luncher (L)
• 2 vinprovningar
• 1 olivoljeprovning
• Rundtur Catania
• Rundtur Palermo
• Utfärd Etna & Taormina
• Rundtur Syrakusa
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum: 1 250 kr
preliminära hotell
Hotel Europa

www.hoteleuropapalermo.it/english

DAG 7: SYRACUSA
Idag gör vi en rundtur i Syrakusa, Sankta
Lucias hemstad, vackert belägen på en
klippig halvö. Här levde och verkade
många historiska personligheter såsom
Platon och Arkimedes, som lär ha utropat sitt berömda Eureka här. I museiparken Neapolis får vi en guidad tur där vi
till exempel ser den grekiska amfiteatern
och Dionysios Öra. Vi går en guidad tur
i gamla stan på ön Ortigia och tittar in i
domen med Sankta Lucias reliker. Där vi
sedan äter vår avskedslunch. (F, L)
DAG 8: PLATS
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

Hotel Viale

www.hoteldelviale.it

Hotel Centrale

www.hotelcentralesr.com

Preliminära flygtider (Norwegian)
UT: Arlanda 08.10-Catania 11.55
HEM: Catania 13.00-Arlanda 16.45
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

information
RTPK
Mats Godee

Telefon: 070-5948175
E-post: mats.godee@gmail.com
platstillgång: Tidig bokning rekommenderas då platserna är begränsade.

På våra resor besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna
markförhållanden. Många guidade rundturer sker till fots, ibland utan möjlighet att vila sittandes. Kontakta oss om du har funderingar kring detta.

BETALNING: Anmälningsavgift betalas
inom 10 dagar efter ni erhållit resebevis.
Slutbetalning 45 dagar före avresa.

Researrangör: ReseSkaparna event & resor - 08-94 40 40 - www.reseskaparna.se

