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SICILIEN  
autonomi med arv från öst och väst 

15-20.4.2023 
Vad har Skottland, Bayern, Katalonien och Sicilien gemensamt? Att alla var delar av Romarriket och senare 
suveräna kungadömen kanske man kommer att tänka på. Men var och en av dem är i dagens läge en 
halvautonom region inom en större nation. För Italiens del har Sicilien samma status inom landet som det 
fransktalande Aosta och det tysktalande Sydtyrolen. 
 
Till skillnad från Aosta och Sydtyrolen fick Sicilien sin "regionala" administrativa status inte av Italienska 
republiken efter andra världskriget utan av kungariket Italien 1946, kort innan folkomröstningen om 
upprättandet av republiken Italien. Men traditionen av självstyre uppstod redan då det Sicilianska 
Kungadömet grundlades 1130, fram till 1816 då ön slogs samman med Neapelregionen.  

Sicilien är Italiens till ytan största region och den som bjuder på störst mångfald. Landskapet är växlande, 
med flera mindre öar, oändligt långa kuster, karga berg, böljande fält och här finns - bortsett från Island - 
Europas enda aktiva vulkan. Sicilien är rikt på historia och imponerande arkitektur av varierande slag. Ön 
var en viktig del av grekernas rike och spelade en central roll i det romerska. Innan Garibaldi enade Italien 
1860, hann ön invaderas av bysantiner, araber, normander, fransmän, spanjorer och bourboner. Alla 
erövrare satte sina spår och bidrog till att skapa dagens kulturella mångfald. 

Välkommen med på Svensk Utvecklings resa till Sicilien! 

 
DAG 1       lördag 15.4       Helsingfors - Catania 
 
Flyg från Helsingforsklockan 12:50 via München till Catania, var vi landar klockan 17:50 och träffar vår 
lokala, engelsktalande reseledare för busstransfer till hotellet och incheckning för tre nätter i Giardini 
Naxos. Välkomstmiddag nära hotellet. 



 
 
DAG 2       söndag 16.4           Taormina och Etna 
 
Dagen börjar med besök i den idylliska staden Taormina på Monte Tauros sluttning. Vi promenerar i dess 
smala gränder och vackra havsutsikter. Besök till den imponerande grekiska antika teatern I Taormina, med 
utsikt över Medelhavet.  
Efter en färd förbi citronlundar, vingårdar, kastanjeskogar och karga lavafält och når vi en höjd på 1900 
meter, uppe på vulkanen Etna. Vi stannar till vid Silvestri kratarna och tillfälle ges att promenera bland de 
stelnade lavamassorna. Med linbana tar vi oss högre upp mot Etnas 2900 meter höga bergstopp.  
På återväg stannar vi till vid en vingård, där vi lunchar och provsmakar deras viner. Vinerna som odlas på 
Etnas vulkaniska sluttningar blir allt mer populära även internationellt. Nerello Mascalese, Mascalis svarta, 
är den mest utbredda druvan som emellanåt jämförs med pinot noir.  

 
DAG 3       måndag 17.4           Syrakusa och Ragusa 
 
Avfärd från hotellet med buss för färd till Syrakusa. Som en av de äldsta städerna i Medelhavet har Syrakusa 
en underbar samling av historiska platser från både den antika grekiska och romerska tidsperioden. Då 
ansågs denna stad vara en av de mäktigaste i Medelhavet och som allierad med både spartanerna och 
korintierna. I Syrakusa leder en bro till halvön Ortygia, där vi finner Syrakusas äldsta stadsdelar. Under den 
guidade stadsvandringen kommer vi se bland annat Aretusas källa och Athenas tempel, och andra 
byggnader som vittnar om stadens kulturella arv från olika tidsperioder. Syrakusas mest kände medborgare 
var Arkimedes, som föddes och levde där hela sitt liv. 

Vi fortsätter mot Ragusa, som på senare tid blivit än mer känt genom förfilmingen av deckarserien om 
inspektör Montalbano, den litterära skapelsen av Andrea Camilleri.   
Liksom även andra städer i området kring Val di Noto drabbades Ragusa av den stora jordbävningen 1669. 
Återuppbyggnaden ledde till att Ragusa fick två ansikten, ett i Ragusa Superiore, en klassisk siciliansk 
kullestad med rationella raka linjer och ett i den nedre delen Ragusa Ibla, med oregelbundna små gränder, 
torg och palats i den barockstil som utmärker stadens arkitektur. Både Ragusa och omkringliggande städer i 
Val di Noto har utsetts till UNESCO världsarv.  

Dagen avslutas med ett besök som avviker från det historiska besöksprogrammet genom ett besök till en 
organisation inom tredje sektorn som arbetar för att förbättra jordbruksarbetarnas hälsosituation. En av de 
lokala ledarna för projektet Emergency ambulatori mobili som upprätthåller mobila hälsostationer på flera 
orter i Italien berättar om vilka insatser som görs och vilka problemen är inom regionens jordbrukssektor.  
 



 

 
DAG 4       18.4                            Palermo 
 
Vi möter upp med bussen för transfer till Palermo. Vi stannar till för en lätt lunch under vägen, och 
anländer till hotellet för incheckning mitt på dagen. I Palermo väntar först ett besök till det normandiska 
palatset och det kungliga kapellet. 

Siciliens Regionförsamling är inrymd i det normandiska palats som från 1130-talet har varit residens och 
administrativt centrum för Siciliens normandiska och bourbonska monarker. Palazzo Reale, eller mer känt 
som Palazzo dei Normanni, består av olika delar och vackra arabiskt inspirerade trädgårdar. 

I palatset möts i moderna tider den sicilianska regeringen i Sala d’Ercole. Siciliens president, eller guvernör, 
och det regionala parlamentet med nittio valda representanter, deputerade, väljs vart fjärde år. 
Guvernören utser assessori (ministrar) som ansvarar för olika sektorer så som sjukvård, jordbruk, skogsbruk 
och turism. Rättsväsendet, brottsbekämpande myndigheter, militär, utrikesärenden och andra sektorer 
hanteras i Rom av den italienska staten. Avsikten är att besöka det regionala parlamentet Assemblea 
Regionala Siciliana. 

Capella Palatina, är även känt som ”det mest perfekta verket inom kristen konst” påbörjades av den 
normandiske Kung Roger II i början av 1100-talet. Kapellets pelargångar och valvens väggar är täckta av 
guldmosaiker som visar lysande framställningar av bibliska historier, helgon och Jesu liv men som även i 
mer profana mosaiker med exempelvis jaktscener hyllar Roger II och den normandiska makten. 
 

 



På kvällen startar vi på en stadsvandring med guide utgående från Teatro Massimo. Vi följer gränderna 
kring det moderna hamnområdet La Cala och i kvarteret känt för sitt livliga nattliv, Vucciria.  
Guiden tar oss till gatuförsäljare som erbjuder autentiska rätter av hög kvalitet och av lokalt ursprung. 
Smakprov från en traditionell rosticceria och smakprov av delikatesser tillredda på gatugrillar sköljs ned 
med kall öl. Men stadsvandringen handlar inte bara om mat, utan guiden går in på många ämnesområden 
under vägen – var och hur lokalbefolkningen handlar, deras sätt att skoja och tala, sociala frågor 
inkluderande lite kontroversiella sådana, historia och konst. Ett glas dessertvin avslutar promenaden.  

 
DAG 5       19.4                        Trapani - Erice 
 
I dag gör vi en bussfärd till Trapani, känt för sina 
torn och sina saliner. Trapani blomstrade upp då 
saltproduktionen gjorde staden till en ekonomisk 
maktfaktor. På vakttornet dell’Orologio kan vi 
beundra den astronomiska klockan från 1596, 
indikator för stadens rikedom och kultur.  

Speciellt för gruppen arrangeras ett besök till 
Cademia Siciliana (den sicilianska akademin) vars 
syfte det är att bevara den sicilianska dialektens 
egenart, främja och dokumentera den.  

Vi har tid för lunch på egen hand innan vidarefärden till Erice.  
På en kalkstensklippa 751 meter ö.h. reser sig staden Erice som under antiken kallades Eryx. Till fots gör vi 
en stadsrundtur längs de smala gatorna i gamla staden, och njuter av en historisk atmosfär som vittnar om 
de förgångna århundrandena. Utsikten över hav och dalar som ges från stadsmurarna anses vara en av 
Siciliens vackraste.  
Återfärd till Palermo, där vi efter en kort vila samlas för en gemensam avskedsmiddag. 

 
DAG 6       20.4        Palermo - Helsingfors 
 
Efter en lugn morgon möter bussen upp för transfer till Palermo flygplats och hemresa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flygtider        
Flyg med Lufthansa inkluderar ett bagage 23 kg.  
15.4 Helsingfors – München 12:55-14:25 och München – Catania 15:40-17:45 
20.4 Palermo – München 11:55 och München – Helsingfors 15:30-19:00 
 
Pris och villkor:       
Resepris 1790 euro per person, enkelrumstillägg 190 euro. 
Anmälningsavgift 450 euro, slutbetalningen förfaller 4 veckor före avresa. Minst 20 deltagare. 
Avbokningsvillkor: till den 15.2 avbokningsavgift = anmälningsavgiften, 16.2-1.3 25% av resans pris, 2.3-17.3 
50% av resans pris, 18.3-1.4 75% av resans pris, 2.4-13.4 85% av resans pris, därefter 100%.   
Reservation för ändringar. 
Anmälningar kan göras direkt till researrangören Axtours, per telefon 018-51217 eller per e-post till 
groups@axtours.ax. 
 
Resans pris inkluderar:       
Flyg Helsingfors – Catania och Palermo-Helsingfors 
2 nätter i Giardini Naxos på Hotel Sporting Baia eller motsvarande, med frukost 
3 nätter i Palermo på Hotel Piazza Borsa eller motsvarande, med frukost  
Bussresor och transfers enligt programmet 
Välkomstmiddag och avskedsmiddag, 3 rätter med vin, en lunch 
Heldagsutfärd med engelsktalande guide till Taormina och Etna 
Inträde till Taorminas grekiska teater 
Lunch och vinprovning vid Etna  
Heldagsutfärd till Syracusa och Ragusa  
Guidad stadsvandring i Palermo med provsmakningar (2 per person),  
guidat besök till Palazzo dei Normanni 
Heldagsutfärd till Trapani och Erice  
Engelsktalande reseledare under hela resan 
Reseledning från Svensk Utveckling 
 
Tillkommer:     
city tax som betalas på hotellen, ej nämnda måltider, eventuella dricks, personliga utgifter, allt som inte 
nämns under ”inkluderat”  


