
 

Program for Herr og Fru til Sicilia  

NB! Dette er et foreløpig program. Små justeringer, og tillegg, kan 

komme nærmere avreise. 

 

Tirsdag 10. oktober - Avreisedag 

Kl. 15:45 - 19:20 Fly Oslo – Catania, Sicilia, direkte med Norwegian  

Flybillett: VPHMWW Det er referanssenummer/billett som man bruker for å sjekke inn via 

automat på flyplassen. Vi bistår med hjelp.  

Ved ankomst Catania står det en buss og venter på oss, den tar oss nedover kysten til Marina di 

Ragusa. Det er drøye ti mil til hotellet. Underveis går vi igjennom programmet for turen. Ved 

ankomst sjekker vi inn, og går til middag. 

 



Onsdag 11. oktober – Vandring og Ragusa Ibla 

Frokost 07:30 – 10:00 hver dag. Den enkelte spiser når man selv ønsker.  

 

Klokken 10.15. Vi har en rolig start på dagen, de som ønsker kan være med på en rusletur langs 

strandpromenaden for å bli bedre kjent med Marina di Ragusa. De som ønsker sol og bad, kan gå ned 

til den private stranden som tilhører hotellet. 

Lunsj klokken 12.30 på hotellet.  

Klokken 14.00 skal vi ta oss til Ragusa by. Det står vandring på programmet. Vi skal følge en 

eldgammel sti, som tar oss gjennom en grønn dal. Vi går på en god sti, med en sildrene bekk som gir 

en fin temperatur. Underveis blir det en pause på tuftene av en gammel bosetting. Belønningen 

kommer når vi bokstavelig talt vandrer rett inn på torget i Ragusa Ibla, dit kommer vi gjennom trange 

gater og smug. Vi slår oss ned på en av cafeene, og tar noe leskende i skyggen av byens flotte kirke 

Duomo di San Giorgio. På Sicilia var det et stort jordskjelv i 1693. Byene i Val di Notodalen kollapset, 

og ble lagt i grus. De ble bygget opp igjen i det som var tidens byggeskikk, barokkstil. Med litt 

sicilianske tilnærming da.. Spesielt Ragusa har en god historie, som vi får vite mer om når vi 

ankommer byen.  

De som ikke ønsker å være med å vandre, får mer tid til å seg om i Ragusa Ibla. Som er en helt 

strålende by. 

Klokken 20 er det blir middag på Restaurant Magazzini.  

Retur til hotellet etter en lystig middag. 



Torsdag 12. oktober – Fine byer 

Frokost  

I dag er det tid for å oppleve fine ting. Første stoppested blir fantastiske Marzamemi. Byen har 367 

innbyggere, om det kan bli godkjent som en by er vel heller tvilsomt. Det er en klassisk fiskelandsby, 

som til forskjell fra mange av de andre stedene på Sicilia ikke er av gresk opphav. Stedet var kjent for 

sitt fiske etter tunfisk. Det lever videre den dag i dag. Med sine murhus med turkise dører minner det 

mer om et Marokkansk sted. Det er slik Sicilia er den dag i dag, påvirket av fremmede makter 

gjennom tusen av år. Her skal vi ta inn atmosfæren, sette oss ned med ett glass. Det er muligheter 

for et bad. Dette er et nydelig sted.  

 

Så går ferden den korte turen opp til Noto. Noto Antica, en by grunnlagt drøye 250 år før vår 

tidsregning. Det var på 1600-tallet en pulserende by med 26 000 innbyggere. Det store jordskjelvet i 

1693 la byen i ruiner. Sagnet sier at: - Når skjelvet kom, danset fjellene som de var fulle. Byen ble 

bygget opp igjen, men denne gang 10 kilometer nærmere havet. Det som er spesielt med Noto er at 

den er bygget i gyllen sandstein Tufastein. Helt gjennomført, og det var en liten sensasjon når Noto 

og de andre barokkbyene ble oppdaget av verden tidlig på nitten sekstitallet. Kirker og palasser 

glimrer i sin prakt på hovedgaten. Det skal vi selvsagt ta nærmere i øyesyn. 500 år etter det store 

skjelvet er innbyggertallet omtrent det samme nå som da. Her skal vi spise lunsj, og kanskje ta en is 

på Cafè Sicilia, som går for å ha den beste isen på hele Sicilia.  

Klokken 20 Middag 

 

 



Fredag 13. oktober - Slottsbesøk 

Frokost 

Klokken 10.30 starter vi dagen med å ta oss den korte turen opp til Castello Donnafugata. Castello er 

slott på Italiensk. Castello Donnafugata er et flott slott som viser hvordan livet var for adelen i 

tidligere tider. Her er det forskjellige rom med utstillinger fra dagligliv til festantrekk. Midt på 1600-

tallet overtok Corado Arrezo slottet, og forvandlet det til hva det er i dag. Vi skal spise lunsj, om ikke 

på slottsplassen, så med slottet som nærmeste nabo.  

Etter lunsj blir det retur til hotellet og egentid, enten det være å hygge seg på stranden eller en tur til 

sentrum. Tidlig på kvelden setter vi kursen mot nabobyen Punta Secca. Kjennetegnet her er et 

landemerke av et fyrtårn, som står midt i byen. Byen er kjent som hjemmet til Italias mest kjente 

politimann - inspektør Montalbano. Den uhyre populære TV-serien samler nærmere 30 millioner 

seere når en ny sesong vises. Det i et land med sikkert 1000 TV-kanaler. Helt på høyde med Derrick 

på NRK med andre ord 

Så blir det middag på selveste Ristorante Rosegarden. 

 

Lørdag 14. oktober - Vingård 

Frokost 

Vi skal på vingårdbesøk. Sicilia ble 

kolonisert av grekerne rundt 750 f.Kr. Av 

mye annet tok grekerne også med seg 

produksjon av vin. Sicilia er Middelhavets 

største øy. Klimaet her er solrikt, det er 

moderat og passelig med regn, et særdeles 

fruktbart jordsmonn som er rikt på aske fra 

Etna. Et bølgende terreng som skaper 

ypperlige forhold for dyrking av både druer 

og andre landbruksprodukter. Områdene 

rundt vulkanen Etna ble en stor vinleverandør da resten av vinproduksjonen i Italia og Europa ble 

slått ut av vinlusen Phylloxera på slutten av 1800-tallet. Lusen likte seg dårlig i de askeholdige 

vinmarkene under vulkanen. Det produseres nå vin på Sicilia av høy kvalitet. Vi skal få vite mer om 

hvordan de gikk fra å selge vin i bulk til Piemonte og Toscana i Nord-Italia, til å lage sine egne 

merkevarer. For å få større viten om dette, må vi oppsøke en klassisk vingård. Vi får en omvisning på 

vinmarkene, og vi 

får en fin innføring i hva som er spesielt med siciliansk vin. Så blir det selvsagt vinsmaking og lunsj. 

Der bruker stemningen å være på topp.. Etter lunsj setter vi kursen mot Marina di Ragusa, og noen 

rolige timer til eget bruk. 

Middag klokken 20 

 

 



Søndag 15. oktober – Indre Sicilia 

Etter fine dager ved havet setter 

vi nå kursen mot de sentrale 

delene av Middelhavets største 

øy. Vi skal til byen Enna. så midt 

på øya som det er mulig å 

komme. Vi gjør et stopp i Piazza 

Armerina. Vi ser oss litt rundt i 

gamlebyen, før vi har lunsj på 

Ristorante Pepito. Så tar vi den 

korte turen til Keiserpalasset i 

Piazza Armerina. Villa Romana 

Del Casale på italiensk. Her får vi 

en omvisning på det som var en 

verdenssensasjon når 

utgravingen ble offentliggjort på 

50-tallet. Det var en jaktvilla 

som tilhørte en romersk adelsmann. Gjennom mosaikk som er lagt på gulvene får man en formening 

om hvordan livet artet seg på den tiden. Guttene kan glede seg til glade bikinijenter. Etter å ha latt 

oss imponere over hvor langt fremme de var de var for 1700 år siden, kjører vi bort til Enna og Hotel 

Frederico 2. Her skal vi bo i to netter. Hotellet har svømmebasseng, og utsikt opp mot Enna by som 

troner 1000 meter over havet  

Klokken 20 Middag på en agroturisimo, en gammel gård. Med en helt spesiell historie..  

 

Mandag 16. oktober - Assoro 

Vi skal besøke en av disse små byene som ligger spredt ut over hele Sicilia. Assoro er et fint 

eksemplar av en slik by. Vi skal på «hjemme hos besøk» Her skal vi få hjelp til å finne fram av noen 

sicilianere som hverken snakker tønsbersk eller engelsk, uten at det blir noe problem. Vi starter 

dagen med en fin vandring på en nedlagt jernbanelinje. Det går, bokstavelig talt, gjennom tunneler 

og over broer i et nydelig landskap. Her blir det stopp underveis, for å se og lukte, på viltvoksende 

urter. Helt til vi ender opp på terrassen hos reiselederen deres. Her blir det forfriskninger, historier 

og muligheten for et bad for de som ønsker. Så tar vi oss de få hundre meterne opp til byen. Der 

rusler vi gjennom hovedgaten, til byens Piazza. Med en slående utsikt utover det indre av Sicilia blir 

det lunsj på byens torg. Der har vi en restaurant som holder oppe bare for oss. Etter lunsj går vi 

gjennom byen de sier er eldre enn Roma. Smale gater tar oss opp byens tak. Der får vi ett mektig 

utsyn mot Vulkanen Etna. 

Felles middag klokken 20 på hotellet 

 

 

 

 



Tirsdag 17. oktober – Vulkanbesøk 

 

Det er hjemreisedag, og vi bruker dagen fornuftig.  Vi setter kursen mot himmelen, og Sicilias tak. 

Med det Joniske hav glitrene under oss, skal vi oppleve en av Europas mest aktive vulkaner. Det 

høres mer skummelt ut enn hva som er tilfelle. Vulkanen Etna strekker seg 3355 meter over havet, og 

den har faktisk blitt 30 meter høyere i 2021. Sicilianerne kaller den for Mongibello. Fryktet og elsket. 

Asken fra Etna gir gode vekstvilkår for jordbruk og vinproduksjon. Vi ser ned både på Catania og 

Taormina. Vi parkerer 2000 meter over havet, her ligger det et skisenter på vinterstid. Det kan 

komme store snømengder her i vintermånedene. I oktober er det trolig fortsatt mildt. Her ligger det 

gamle krater fra tidligere utbrudd. Noen er veldig enkle å ta seg til, andre betyr at man må gå 

oppover. Helt til toppen kommer man ikke denne gangen.  

Lunsj på Ristorante Crateri Silvestri  

Etter vi har vært på Etna gjør vi et stopp på et stort kjøpesenter ved siden av flyplassen. Her er det 

muligheter til å kjøpe med seg oster, skinker og annet. 

I løpet av uken vil det bli historier om både mafia, politikk, dagligliv i Italia, mat og drikke. 

Flyavgang 20:05 – 23:45 Catania – Oslo med Norwegian 

 


