
ITALIEN – SICILIEN RUNDT (8 dage) – GUIDED PÅ ENGELSK  

      

1. dag 
Danmark-Catania 
Der er enten afgang direkte eller 

med et skift i en by i Europa, til 
Catania, hvor der er transfer til 
hotellet. 
Middag og overnatning: 4* 
hotel i Catania 
 
2. dag 
Catania-Syracusa-Nota-
Catania 
Efter morgenmaden på hotellet 
besøger vi først Siracusa der er 
den smukkeste og største græske 
koloni på Sicilien. 
 
Besøget starter med den arkæo-
logiske park Neapolis med det 
græske teater og det romerske 
amfiteater. 
 
Vi fortsætter med et besøg i det 
fantastiske Ortigia, en lille ø, som 
er det historiske centrum af Sira-
cusa.  
 
I Ortigia er der et besøg i den 
smukke katedral, der engang et 
dorisk tempel. 
  
Fra Piazza Duomo kommer I til en 
bred terrasse ved havnefronten 
omkring den berømte Arethusas 
Fountain, en af de mest berømte 
ferskvandskilder fra den græske 
tid.  
 
Efter en frokostpause (ikke inkl.) 
er der afgang til Noto, hoved-
staden i den siciliansk barok, be-
rømt for sine fine bygninger fra 
det 18. århundrede.  
 
Noto er et mesterværk og det 
mest klare eksempel på teatral-
ske smag i arkitektur fra det 18. 
århundrede, hvis lokale kalksten 
er blevet brændt af solen. Noto 

Baroque er faktisk et spil med 
elegante kurver, blomstervæv, 
perspektiv udsigt paladser og 
haver, hovedstæder og orna-
menter, der pryder facader på 
kirker og klostre.  

 

 Der er også et besøg i Palazzo Ni-
colaci Villadorata, inden turen går 
tilbage til Catania. 

Middag og overnatning: 4* 
hotel i Catania 
 
3. dag 
Catania-Etna-Taormina 
Efter morgenmaden går turen 
mod Etna, der er Europas højeste 
vulkan på ca. 3350 m. i Europa 
og en af de største og mest 
aktive i verden. 
 
Udover udsigten mod bjerget ser 
vi hundredvis af datterkegler og 
kratere, der strækker sig over 
hele Sicilien, de Eoliske øer og 
Calabrien. Skuespillet er unikt!  
 
Senere besøger vi en biavler hvor 
der er smagning af hjemmelavet 
honning og typiske produkter fra 
området.  
 
Vi fortsætter til Taormina, en 
charmerende by berømt for sin 
beliggenhed højt over havet, med 
en fantastisk udsigt mod Etna.  
 
Frokost i en typisk restaurant 
(inkl.), hvor I vil hjælpe med til 
madlavningen for nogle typiske 
sicilianske retter.  
 
Om eftermiddagen vil vi besøge 
Taorminas fascinerende græske 
teater, og der vil være tid til en 
dejlig tur mellem de maleriske 
middelalderlige, smalle gader, 
shoppe og kigge rundt i de små 
lokale håndværkbutikker. 
 
Derefter køres vi tilbage til vores 
hotel i Catania. 
Middag og overnatning: 4* 
hotel i Catania 

 
4. dag 
Catania-Cefalu-Palermo 
Efter morgenmaden starter vi 
med at besøge det historiske 
centrum af Catania, med den 
oprindelige barokstil og de unikke 

gader bygget med sorte lavasten.  
 

 I byen findes stadig ruinerne fra 
demiske periode, selv om det er 
blevet genopbygget efter 

jordskælvet i 1693.  
 
Catania var hovedstaden i kon-
geriget Sicilien under det ara-
gonske dynasti.  
 
Gåturen starter på tværs af 
"pescheria" (det antikke fiske-
marked) for at at se det natur-
skønne Duomo torv med den 
storslåede domkirke og den 
berømte "Liotru" statue. 
 
Ikke langt herfra finder vi Uni-
versitetspladsen, og vi går en tur 
langs den fantastiske barokke Via 
dei Crociferi, den mest repræsen-
tative 18. årh. gade i Catania, hvor 
vi vil beundre det berømte S. Be-
nedict-kloster, men før vi fortsæt-
ter til centrum, stopper vi på en 
historisk bar i byen for at smage 
den typiske "granita & brioche" og 
hvorefter er der tid til lidt frokost 
(ikke inkl.) inden turen går mod 
Cefalù, en meget charmerende 
middelalderby.  
 
Vi vil besøge den fantastiske Nor-
mandiske domkirke, og I har også 
tid til at slentre gennem byen eller 
besøge det berømte og velkendte 
Mandralisca Museum.  
 
Vi vil fortsætte til Palermo for nat-
ten. Middag på hotellet eller i en 
restaurant i nærheden. 
Middag og overnatning: 4* 
hotel i Palermo 
 
5. dag 
Palermo-Monreale-Marsala 
Efter morgenmaden på hotellet 
bruges morgenen på at besøge 
Monreale og det fantastiske kloster 
i arabisk-normansk stil. 

 
Senere vil vi opdage det fantas-
tiske Palermo, en af de rigeste byer 
på øen for sin historie og kunst.  
  

 

Palermo ligger for foden af Mt 
Pellegrino, et forland beskrevet af 
Goethe som den smukkeste han 
nogensinde havde set.  
 
Der er et væld af arkitektoniske 
stilarter, der afspejler byens 
multikulturelle fortid: Puniske 
mure, jugendstil-villaer etc. 

 Om eftermiddagen fortsætter vi 
til Marsala, hvor Garibaldi 
landede i 1860.  
 
Vi besøger en vinkælder, hvor der 
er en lille vinsmagning.  
Middag og overnatning: 4* 
hotel i Marsala. 
 

 til Piazza Armerina, hvor vi vil be-
undre de fantastiske mosaikker i 
det berømte Villa Romana del Ca-
sale kompleks, som har nogle af de 
mest omfattende og smukkeste ro-
merske mosaikker. 
 
Denne majestætiske villa tilhørte et 
medlem af det romerske aristokrati  

 



 
Vi vil besøge den vidunderlige 
arabisk-normaniske katedral, 
Martorana-kirken og det fantas-
tiske Cappella Palatina, et eksem-
pel og set fra et historisk og 
kunstnerisk synspunkt på 
hvordan forskellige kulturer, 
religioner og tankegange, der 
tilsyneladende er uforenelige, kan 
eksistere sammen.  
 
Derefter er det tid til frokost 
(Ikke inkl.) inden vi fortsætter 
vores tur til Teatro Massimo og 
det meget diskuterede spring-
vand i Pretoria Square beliggende 
i det gamle Kalsa-område og pry-
det med skulpturer fra det XVI 
århundrede.  

 
6. dag 
Marsala-Selinunte-Agrigento 
Efter morgenmaden fortsætter 
turen langs Siciliens vestkyst med 
de mange saltminer, der har givet 
anledning til en af verdens ældste 
industrier.  
 
Området mellem Trapani og Mar-
sala er fredet på grund af det 
interessante fugleliv. 

 

 
Derefter fortsættes til Selinunte 
for at besøge det største arkæ-
ologiske område i hele Middel-
havsområdet. 
 
Omgivet af et fantastisk land-
skab vil vi gå mellem resterne af 
den antikke græske by.  
 
Efter frokost (ikke inkl.) fortsæt-
ter vi til Agrigento for at besøge  
Tempeldalen der blev defineret af 
Pyndar som "den smukkeste by af 
dødelige".  
 
Som en af de mest velstående af 
de antikke græske byer på øen 
finder vi i Agrigento en bemær-
kelsesværdig række doriske 
templer fra det 5. århundrede.  
 
I vil se "Temple of Hera", "Con-
cordia Temple" og "Heracles 
Temple".  
Middag og overnatning: 4* 
hotel i Agrigento  
 
7. dag 
Agrigento-Piazza Armerina-
Ragusa - Catania  
Efter morgenmaden fortsætter vi  

 
og mosaikkerne repræsenterer 
mytologiske og historiske episoder 
og scener af jagt og underholdning.  
 
Efter frokost (ikke inkl), fortsætter 
vi til Ragusa Ibla for at besøge det 
historiske centrum der kaldes ”vug-
gen af den siciliansk barok”, med 
dens katedral, beliggende på det 
smukke torv. 
 
Derefter kører vi tilbage til Catatia. 
Middag og overnatning: 4* 
hotel i Catania 
 
8. dag 
Catania-Danmark 
Der er enten afgang direkte eller 
med et skift i en by i Europa retur 
til Danmark efter en fantastisk tur 
på Sicilien. 

 


