SICILIA

23. – 27. MAI 2023

Catania, Etna, Taormina, Savoca og Syracusa

Dag 1: Tirsdag 23. Mai

Oslo – Catania

M

Norwegian direkte fra Oslo kl 15.45 med ankomst Catania kl 19.20. Tilslutning fra Bergen
kl 12.15, fra Trondheim kl 09.20 og Sola kl 10.10. Vår private buss tar oss med til vårt 4stjerners hotell, Four Points Sheraton som ligger rett ved stranden. Vi spiser en 3 retters
velkomst-middag med drikke i hotellets restaurant. 4 netter på dette hotellet.

Dag 2: Onsdag 24. Mai
PRIS PER PERSON

NOK 15 890
per person i delt dobbeltrom
ved 12 deltagere

Enkeltromstillegg: 1 950
TUREN INKLUDERER:
* Flyturen fra Oslo direkte
til Catania tur retur
* Transport fra/til flyplassen
i Catania
* 4 overnattinger på godt 4*
hotel i Catania m frok og
svømmebasseng/strand
* 2 middager og 2 lunsjer
med drikke til og kaffe/te
* Snacks og Prosecco på
Bar Vitelli, Savoca
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Vinsmaking
* 3 heldagsutflukter med
svensktalende Lokal
guide og buss.
* Reiseleder fra Travel and
Learn
kgs 04.10.22

Etna, vingård og Savoca

F, L

Liggende på østkysten av Sicilia , ligger vulkanen Etna på 3329 moh, som er Europas
mest aktive vulkan med dokumentert utbrudd helt tilbake til 1500 f.Kr. Det å se den
legendariske vulkanen på nært hold er et utrolig mektig syn du sent glemmer. Den har
gjennom sine stadige utbrudd skapt en mineralrik jord på sine åssider som er ypperlig
egnet for vindyrking. Vi stopper ved Refugio Sapienza, en liten bebyggelse i 2000 m
høyde, der det er kaféer, et lite museum m.m.
Etter å ha beskuet vulkanen, tar vi veien til nordsiden hvor vi besøker vingården Villagrande.
En herregård fra det 18. århundre, en av de eldste vingårdseiendommene på Sicilia. Et
vinanlegg blant skoger og vingårder hvor smakene kommer fra 0 km. Høyt oppe er det
etnafjellet, der nede i Taorminabukten. Her får vi høre om sammenhengen mellom
jordsmonnet og vinenes karakter og vi spiser en lett lunsj og smaker på vinene. Gleden av
å smake på vinene sammen med menneskene som lager dem og høre deres historier
mens vi spiser er unikt.
På vår vei videre stopper vi i den vakre landsbyen Savoca som er mest kjent for innspillingen
av den legendariske «Gudfaderen». Dette er den lille vakre landsbyen som Francis Ford
Coppola valgte. Selv om de fleste scenene er skutt i USA, tok regissør Francis Ford Coppola
hele mannskapet til Sicilia for å skyte de "sicilianske" scenene i filmen. Det varme landskapet,
de isolerte, søvnige landsbyene, barokkirkene og de solbrune ansiktene til folket bidrar alle
til ektheten av scenene som er skutt på Sicilia. Vi skal nyte et glass prosecco i Bar Vitelli
hvor Corleone satt med sine mafioso venner. Savoca er pittoresk og ligger på toppen av en
høyde cirka 330 meter over havet nære kysten. Beliggenheten gjør at vi har fin panorama-utsikt
mens vi står ved kirken som Michael Coppola giftet seg i.

Dag 3: Torsdag 25. Mai

Taormina

F, L

I dag skal vi besøke den pittoreske landsbyen Taormina som er en riktig perle med lang
historie. Byen er kjent som romantikkens høyborg på Sicilia og klorer seg til en bratt
skråning ned mot havet og med dramatisk utsikt mot vulkanen Etna. I byen tar vi oss
rundt til fots og vårt viktigste mål er byens antikke teater med sin spektakulære
beliggenhet og bevaring. Her hører vi om hvordan grekerne utviklet teaterkunsten
gjennom spill for guden Dionysos. Selve hovedgaten, Corso Umberto er en severdighet i
seg selv og her finner vi også̊ det greske amfiteateret og Palazzo Corvaja som er bygget
i en fantastisk blanding av arabisk, normannisk og gotisk stil. Vi spiser en deilig italiensk
pasta-lunsj på Siciliano Osteria Pizzeria. Ettermiddagen er fri til handling og hva man
måtte ønske. Etter en innholdsrik dag foreslår vi at dere hygger dere med en god middag
(ikke inkl.) før vi returnerer til vårt hotell i Catania.

Dag 4: Fredag 26. Mai

Syracusa Lucia’s fødested

F, L, M

Denne formiddagen tar vi turen til Syracusa hvor vi starter med en båttur med lunsj for å
nyte utsikten mot byen i likhet med de gamle grekere som kom hit sjøveien.
Dagen er selvsagt viet byen Syracusa og St. Lucia. Sammen med vår lokale svenske
guide skal vi besøke kapellet til Santa Lucia. Her vil få se den 600 kg tunge sølvstatuen
som viser skytshelgenen St. Lucia som 2 ganger i året tas ut og bæres rundt i prosesjon.

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt kr 425 per 4.10.22
beløp kan endre seg inntil vi
skriver ut billettene
* Tilslutning fra Trondheim og
Bergen etter pris v best.
* Ekspedisjonsgebyr kr 55
(ikke for medlemmer av TL)
* Viner og drinker utenom
det som er inkludert ved
måltider.
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider

Syracusa, er den historiske hovedstaden på Sicilia, Et maktsentrum ved Middel-havet
gjennom 3000 år. Byen hvor genierklærte Arkimedes ble født, og beskrevet som vakrere
enn Aten. Ytterst på Ortygia ligger fortet Castello Mani Ace, som kan besøkes for
historien, men også for en drink fra den moderne baren, med flott utsikt til den historiske
havnebukten som er omtalt i selveste Bibelen. Selv om Siracusa ikke er en badeby, har
øya flere bystrender, svært populære blant lokalbefolkningen. Den nye bydelen byr på et
gammelt romersk amfiteater, men slikt bør man heller oppleve i Roma.
Tilbake i Catania møtes vi til en hyggelig avskjedsmiddag,

Dag 5: Lørdag 27. Mai - hjemreise

F

Du har hele formiddagen til å oppleve Catania by. Norwegian har avgang kl 18.55 og
ankomst Oslo kl 22.35.
Retur til Bergen, Trondheim og Stavanger kl 16.50 med KLM til Amsterdam direkte ank.
kl 19.55. KLM videre kl 21.10 til Bergen kl 22.50. kl 20.45 til Værnes kl 22.50. kl 21.00 til
Stavanger kl 22.25

Påmelding innen

15. februar 2023
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet

Syracusa er en av de mest
spennende byene på Sicilia for
den som er interessert i
arkeologi og antikkens historie.
Siracusa ble grunnlagt som
koloni av grekere fra Korint i år
734 eller 733 før Kristus. De slo
seg ned på den lille øya Ortygia
– i dag en landtunge forbundet
med broer til fastlandet, som
omfatter gamlebyen Ortygia.
Siracusa har også en hel bydel
på fastlandet, Parco
Archaeologico, som utelukkende
er viet romerske og tidlig-kristne
fortidsminner. Siracusa er
oppført på Unescos liste over
Verdensarven.

Betalings og avbestillingsbetingelser:
Depositum på kr 3 500 per person betales ved påmelding og ca. 2 måneder før avreise
forfaller resterende beløp.
Avbestilles turen fra 150 - 121 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr 2 500,-.
Avbestilles turen fra 120 - 91 d før avreisedato, kreves et gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. Avbestilles turen fra 90 - 61 dager før avreisedato, vil det kreves 50 % av
turprisen. Avbestilles turen 60 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende
fremmøte på avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn. Det samme gjelder
dersom man mangler nødvendige papirer for å delta på hele reisen. Be eventuelt om å
få tilsendt våre ”standard reisevilkår og avbestillings regler i sin helhet”

PÅMELDING på mail til: post @ travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60

Påmelding senest 15. februar 2023

