Sicilien
25 April – 2 Maj 2014
Apotekets Konstförening

Vårens resa går till Sicilien, denna underbara ö, som har allt man kan önska sig av ett
intressant resmål - historia, vacker natur, solsken och god mat! Sicilien är inspirationskälla
för konstnärer och författare inom både teater och film och tillhandahåller motiv av alla de
slag, från bondeliv till dekadent aristokrati och maffia vilket har resulterat i både
världsberömda pjäsförfattare och prisbelönta filmer som” Gudfadern”. Reseledare är Bertil
Olofsson som bott på Sicilien i över 30år.

25/4 Fredag
Vi flyger med Air Berlin enligt följande:
Stockholm – Berlin
06:30 – 08:05
Köpenhamn – Berlin
07:05 – 08:05
Berlin – Catania
10:25 – 13:05
Vår reseledare Bertil Olofsson möter oss på
flygplatsen och vi åker buss till vårt hotell i
Syrakusa – Hotel Grande Albergo Alfeo***,
centralt beläget, på gångavstånd till
Umbertino, bron som förbinder ön Ortygia
med fastlandet. Syrakusa är som en
historiebok. Hit kom korintiska nybyggare
redan 733 f.Kr. Under antiken var Syrakusa
den mäktigaste staden i Medelhavet, tre
gånger större än idag. Här föddes den kände
matematikern
och
vetenskapsmannen
Arkimedes (287-212 f.Kr.)
St. Lucia dog
matyrdöden i Syrakusa på 300-talet och i
kyrkan St. Lucia alla Badia finns tavlan av
Caravaggio som porträtterar begravningen
”Burial of Saint Lucy”.
Vi strosar runt på ön Ortygia, Syrakusas
Gamla stad och kärnpunkt. Stadens långa

historia är synlig i dess
förtjusande
gränder
och
byggnader,
däribland
Apollons
tempel från 500-talet
f.Kr. På någon av de
trevliga innergårdarna
äter vi en god middag.
(Middag)
26/4 Lördag
Efter frukost tar vi oss
till de arkeologiska
utgrävningarna
i
Neapolis. Här finns
Hierons stora offeraltare och en enorm
Grekisk teater, som används än idag. Här
hittar vi även
det en gång så fruktade
stenbrottet Latomie som också användes som
fängelse. Vi ska titta in i Dionysos öra, en
grotta med en spännande historia.

Lunchen äter vi på Casa Damma, en trevlig
lantgård någon mil utanför Syrakusa. Sedan är
det fritt att utforska Syrakusa på egen hand.
(Frukost, Lunch)

60”. Retaurangen är full med fotografier från
inspelningen, som gjordes 1960. Här får vi
också en fantastisk utsikt över havet och
Alcantaradalen.(Frukost, Lunch)
29/4 Tisdag
Idag har vi inget program utan var och en kan
själv gå på upptäcksfärd, strosa i gränderna,
vandra i bergen eller ta linbanan ner till
havet. Det finns också möjlighet för den som
så önskar att göra en utflykt till de Lipariska
öarna, Vulcano och Lipari. (Frukost)

27/4 Söndag
Vulkanen Etna präglar hela Sicilien och dess
landskap. Det är Europas största aktiva vulkan
Det fruktade berget är både snö och eld,
frodig grönska och svart lava. Vi åker upp till
2000meter. Om väder och vind tillåter kan den
som önskar, mot en extra avgift, fortsätta med
linbanan och jeepbussar upp till nästan 3000
meter, där det kan ligga snö långt in på
sommaren. Områdena kring Etnas sluttningar
tillhör Italiens mest intressanta vinområden.
En god ”vingårdslunch” passar bra innan vi
fortsätter med
bussen genom
ek-och
kastanjeskog till klippstaden Taormina.
Taormina är en populär turistort omgiven av
frodig subtropisk grönska och med underbar
utsikt över havet. Den Grekiska teatern från
200-talet f.Kr är en av de stora sevärdheterna
här. På gatorna råder en uppsluppen stämning
med trivsamma restauranger, små butiker
och lyckliga brudpar med följe.
Vi tar in på Hotel Ariston***, Taormina
www.hotel-ariston.org (Frukost, Lunch)
28/9 Måndag
”Maffia” är något som ofta förknippas med
Sicilien. Vi ska besöka några av de orter, där
filmen ”Gudfadern spelades in. I Savoca, kan vi
liksom Marlon Brando koppla av en stund på
Bar Vitelli. I den underbara lilla medeltidsbyn
Forza d’Agro äter vi lunch på ”Trattoria Anni

30/4 Onsdag
Vi lämnar Taormina för att åka via Catania och
därifrån ta motorvägen till Palermo. Vägen går
på en högplatå bestående av vidsträckta fält,
där framför allt durumvete odlas. Dessa
områden anlades redan på romersk tid för att
förse den växande befolkningen i romarriket
med spannmål.

När man på 50-talet hittade ruinerna av en
romersk villa från 300-talet kom staden Piazza
Armerina med på världskartan. Idag tillhör

Villa Roma del Casale en av Siciliens mest
fascinerande sevärdheter. Villan tros ha
tillhört en kejsare som dragit sig tillbaka, och
vad som man först trodde var en liten
jaktstuga visade sig vara ett hus på över 3000
kvadratmeter. Villan har de mest underbara
golvmosaiker. Väggmosaikerna visar imponerande jaktscener, mytologiska figurer,
vackra porträtt, och inte minst de berömda
”flickorna i bikini”. Villan var dessutom inredd
med rinnande vatten och golvvärme. Vi får
verkligen en känsla av hur livet för en kejsare
var för nästan 2000 år sedan. Lunch äter vi
hos Signor Barravecchia på Trattoria Da
Pepito.
Väl i Palermo checkar vi in på Ambasciatori
Hotel*** beläget i Palermos historiska
område.www.ambasciatorihotelpalermo.com
(Frukost, Lunch)
1/5 Torsdag
Palermo, Siciliens huvudstad och Italiens 5:te
viktigaste stad började byggas på 700-talet
f.Kr. Under medeltiden tillhörde Palermo en
av Europas ledande kulturhuvudstäder. Här
möttes Europa, Afrika och Mellanöstern, vilket
syns i kyrkoarkitekturen, gamla stadens
gränder och på marknadsplatserna. Palermo
är idag en stad som inte nått sin fulla potential
och som lider av den bristande ekonomiska
utvecklingen i syditalien.

En av de stora sevärdheterna är
Monrealekatedralen,
som tronar högt
ovanför bördiga Conca d’Oro (gyllene dalen)
med utsikt över Palermo. Katedralens interiör
är en av medeltidens mest praktfulla
skapelser. De makalösa utsmyckningarna
utgör den största mosaiksviten i sitt slag.
Målet för dagen är Erice, antikens Eryx
belägen högt uppe på toppen av Monte San
Giuliano, och var känt för sitt tempel vigt åt
Venus Erycina. Det var så stort att det var ett
riktmärke för sjömän ute till havs. På
medeltiden ersattes templet av en borg och
samtidigt byggde man om byn. Den har kvar
sitt medeltida utseende. Här är turismen den
viktigaste näringen. Konsthantverkarna gör
fin keramik och mattor. Utsikten är makalös.
Vid klart väder ser man ända till Afrika.
(Frukost, Lunch)
2/5 Fredag
Vi åker tillbaka till Catania och tar flyget hem.
13.50- 16.30 Catania - Berlin
17.00 – 18.35 Berlin – Stockholm
18.00 – 19.00 Berlin - Köpenhamn

Pris: 13.500:- sek/person i del i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 2500:- sek
Avbeställningsskydd med ERV: 6% av resans pris
Priset inkluderar:
- Flyg med air Berlin till Catania via Berlin t. o. r.
- Inkvartering på 3 och 4-stjärniga hotell enligt ovan.
- Frukost varje dag
- Fem luncher inkl. drycker som vin, öl, vatten
- En middag inkl. dryck
- Resa med buss enligt program
- Inträden till sevärdheter enligt programmet.
- Reseledares tjänster.
- EU- moms ingår med 2,67%
Anmälan görs till Kerstin Lindström Tre K Travel AB Tel. 076-9465577 snarast men helst
före 20/12 2013. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- sek/person.
Slutbetalning senast 16/3 2014. OBS! Nytt telefonnummer!
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning före den 16/3
2014 blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker mellan 16/3 –
31/3 blir kostnaden 50 % av resans pris, 1/4 – 10/4 80 % av resans pris samt efter den 11/4 100%
av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos ERV. www.ERV.se
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0485580450 Tre K Travel AB eller till Kerstin Rosenlund, Apotekets Konstförening 076-7610141

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0485-580450 076- 9465577
www.treK-travel.se

