Sicilien - langtidsferie - 25 dage
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

29.10.2023
22.11.2023
25 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
12.295,-

Højdepunkter
Vulkanen Etna
Palermo
Mød den græske fortid i Agrigento
tempeldalen, Piazza Armerina og Siracusa
Behageligt klima og god tid
Den storslåede natur
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Sicilien - langtidsferie - 25 dage
Her frister vi dig virkelig! En langtidsferie i et herligt middelhavsklima med behagelige temperaturer og
spækket med kulturhistorie.
På rejsen er der rig lejlighed til at nyde Siciliens smukke natur, og et besøg på vulkanen Etna er et af turens
højdepunkter. Herudover besøges spændende byer som Catania, Siracusa og Palermo. Vi kan også opleve
de flotte mosaikgulve fra romertiden i Villa Romana del Casale og de græske templer i Agrigento.
Vi bor i Naxos på Grand Hotel Arathena Rocks, der ligger smukt på kysten. Fra den dejlige have med
svømmebassin er der en udsigt over Middelhavet. Ophold er med morgenbuffet og 3-retters middag eller
middagsbuffet. Hotellet kategoriseres som firestjernet. Riis Rejser vurderer hotellet til tre pæne stjerner efter
danske forhold. Vælg mellem værelse med balkon eller værelse med balkon og havudsigt. Taorminas gamle
og hyggelige bykerne nås med lokal shuttlebus.

Dagsprogram
Rejseplan
1. og 2. dag:Danmark – Midttyskland – Italien
Via Padborg til vores overnatningshotel ved Nürnberg. Næste dag fortsættes sydpå igennem Sydtyskland
og Østrig. Midt på aftenen kommer vi til Verona, hvor vi overnatter i nærheden.
3. og 4. dag: Til Sicilien
Rejsen fortsætter gennem det italienske landskab. Overnatning nord for Napoli. Næste dag sejles til Sicilien
ved Messina. Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved vores hotel i Naxos syd for Taormina.
4. til 22. dag:
17 hele dage er til rådighed på Sicilien, og med hele 9 udflugter, hvoraf de 8 er inkluderet. Udflugternes
rækkefølge kan variere, bestemmes bl.a. efter vejrforholdene.
Taormina
Vi besøger Taormina, og der bliverlejlighed til på egen hånd at opleve, hvorfor Taormina gennem
århundreder har været et af de mest besøgte turistmål på Sicilien. Sammen med rejselederen går vi ad
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Corsoen gennem byen og besøger bl.a. Duomoen, byens meget gamle domkirke, kommer forbi Lady
Trevelyans have – og man kan til sidst på egen hånd besøge det berømte græsk-romerske teater, hvorfra
man i godt vejr kan få et kig over mod Etna.
Etna
Dagens program byder på et af rejsens højdepunkter – et besøg ved den 3.323 meter høje vulkan Etna, der
er Europas største, aktive vulkan. I knap 1.600 meters højde nyder vi udsigten over kysten og havet.
Såfremt vulkanen ikke er aktiv, er det muligt at komme med kabelbane op i ca 2.700 meters højde – og evt.
med terrængående køretøj op til ca. 3.000 meters højde. (ikke inkluderet, købes på stedet sammen)
Catania
Vi kører til Siciliens næststørste by Catania, som i 1600-tallet blev ødelagt af flere naturkatastrofer. I 1669
blev en del af byen ødelagt af et voldsom Etna-udbrud, men de helt store ødelæggelser skete under
jordskælvet i 1693. Byen blev efterfølgende nybygget i imponerende barokstil. Byggematerialet er først og
fremmest sort tufsten fra lokale stenbrud. Man kan inden kl. 12.00 komme ind og se domkirken med den
hellige Agathes og Bellinis grave, og der er mulighed for at besøge museer, romerske og græske bygninger
samt katakomberne under byen. Der er et ret stort dagligt marked i Catania, og rejselederen viser gerne
derhen. Man kan ligeledes på egen hånd let komme med enten et lille traktortog på rundtur i byen, ligesom
der også kører nogle specielle røde busser rundt forbi de forskellige seværdigheder.
Siracusa
I dag gælder vores udflugt den ”græske” by Siracusa, hvor en lokalguide viser rundt. Siracusa var i oldtiden
en magtfuld storby i Middelhavsregionen. Vi ser først byens arkæologiske område med et meget velbevaret,
græsk teater samt nogle store stenbrud, hvor krigsfanger sled sig ihjel for at bryde sten til byggeriet. I dag er
det et fredeligt og smukt område. Vi oplever også den gamle bydel Ortigia, der er utroligt stemningsfuld med
torve, små gader og hyggelige restauranter og caféer. Også her er domkirken værd at se på, for den er
tydeligt et ombygget græsk tempel.
Caltagirone og Piazza Armerina
Denne udflugt byder på to interessante ophold: Vi kører først mod Siciliens keramik-by nummer et, som
uden tvivl er Caltagirone. Vi går tur i byen og ser blandt andet trappen Scalinata di Santa Maria del Monte.
Trappen fra 1608 består af 142 trin, som siden 1953 alle er dekorerede med fliser med forskellige mønstre,
som igennem tiden har været de foretrukne mønstre i Caltagirone.
Nær Piazza Armerina stopper vi ved Villa Romana del Casale. Sammen med en lokalguide ser vi
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udgravningerne af villaen fra romertiden. Her er gulvene udsmykket med vidunderlige, farverige mosaikker,
der viser scener fra dagliglivet så som jagt, fiskeri, eksotiske dyr – samt de berømte ”bikinipiger”.
Palermo og Monreale
Sammen med vores lokale guide tilbringer vi dagen i Monreale og Palermo. Vi begynder i Monreale, der er
beliggende højt over Palermo. Her byggede normannerne en domkirke og et kloster. Domkirken er med
dens mere end 6000 m2 gyldne mosaikker en meget stor oplevelse. (Entre til kirken). Vi kører derefter til
Palermo, som syder af liv og er en sand blanding af middelhavskulturer og fuld af de modsætninger, som
Sicilien er så rig på. Her er mulighed for at besøge mange seværdigheder, livlige markeder, smukke gamle
torve foruden elegante forretningsgader. Her besøger vi sammen Palermos borg med et flot kapel – borgen
er samtidig hjemsted for Siciliens regering. Efter besøget går vi samlet ned gennem Palermos hovedstrøg,
hvorefter der er tid på egen hånd til frokost og evt. shopping.
Nebrodi Regionalpark og Cefalu
Langs Etna regionalparks nordligste linje når vi frem til Nebrodi Regionalparken. Her i bjergene på Siciliens
nordside møder vi en helt anderledes natur end på resten af øen. Vi nyder gennemkørslen og kommer ned
til kysten med udsigt mod de Lipariske Øer. Vi fortsætter til Cefalu, der ligger smukt ud til havet i et
betagende landskab. Den gamle fæstning og den normanniske domkirke i byen er med til at skabe byens
atmosfære. Torvet foran domkirken er udsmykket med palmer. Byen byder på restauranter, caféer samt et
hovedstrøg, hvor turister kan købe områdets keramik og andre specialiteter bl.a. vin.
De Lipariske Øer (NB! Gennemføres kun, hvis vejrforholdene er gode og med normal søgang)
Efter en meget tidlig morgenmad kører vi til Milazzo og går ombord i en af hurtigbådene til de Lipariske øer.
Udflugten er tilkøb og koster ca. 75 Euro. – En fælles taxitur rundt på hele øen Lipari koster ca. 10,- Eur. pr.
deltager. Efter denne tur, er der tid på egen hånd i Lipari by til frokost og afslapning.
22. - 25. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med vores hotel og krydser igen strædet ved Messina. Overnatning på hjemrejsen omkring
Rom, Luganosøen og i Midttyskland. Hjemrejse også med halvpension.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

29.10.2023
22.11.2023
25 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse m. balkon. Forplejning ifølge program
Enkeltværelse m. balkon og havudsigt. Forplejning ifølge
program
Dobbeltværelse m. balkon. Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse m. balkon og havudsigt. Forplejning
ifølge program

16.095 Kr.
17.895 Kr.
12.295 Kr.
14.095 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med halvpension, udflugter jf. rejseplan (ex. entréer) samt alle lovpligtige
skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen ved Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
29.10.2023 - 30.10.2023
30.10.2023 - 31.10.2023
31.10.2023 - 01.11.2023
01.11.2023 - 19.11.2023
19.11.2023 - 20.11.2023
20.11.2023 - 21.11.2023
21.11.2023 - 22.11.2023

Seminaris Hotel Nuremberg
3* Hotel in Garda
Hotel Belsito - Nola
Grand Hotel Arathena Rocks
Hotel Roma Sud
Hotel Nuova Italia
Riis Rejser

Alle afgange på rejsen "Sicilien - langtidsferie - 25 dage"
Afrejse
26.02.2023
29.10.2023

Hjemkomst
22.03.2023
22.11.2023

Dage
25 dage
25 dage

Pris fra
12.295,12.295,-

Side 6 af 6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

