Upplev Sicilien 20-27 oktober med Lena Sjöberg som ciceron
Förgyll hösten med en veckas rundtur som inleds med Palermos makalösa konstskatter.

Vi har några platser kvar på resan till Palermo och västra Sicilien.
Programmet omfattar tre nätter i Palermo och därefter rundtur med buss. Det går att få detaljerat
program dag för dag för er som är extra nyfikna!
Vi gör stadsvandringar, besöker kyrkor och unika kapell med konstverk av Serpotta. Vi äter på
lokala genuina trattorior upplever historisk dockteater och åker med vår buss upp till Monte
Pellegrino och Rosalias kapell med strålande utsikt över Palermo. På matmarknaden Capo finns
möjlighet att köpa ost och oliver att ta med hem. Vi lär oss mer om den normandiska konsten i
Capella Platina, vars kapell ligger i parlamentsbyggnaden.
På vår väg väster ut åker vi över vackra berg för att titta på det mäktiga templet i Segesta från 400talet f.Kr. Vi kommer att inkvarteras på två lantgårdar omgivna av oliv- och apelsinlundar,
Fontanasalsa och Borgo Pida, gångavstånd mellan gårdarna. Här gör vi avstamp till Salinerna vid
havet och följer kusten till Marsala. Vi intar en strålande skaldjurslunch efter stadspromenaden vid
havet och besöker det äldsta vineriet Florio från 1833. Där väntar guidad tur och vinprovning. På
Fontanasalsa får vi delta i lokal matlagningsdemonstration och prova gårdens olivolja i en provning.
På sjunde dagen ställer vi färden mot den ultramoderna vingården Planeta. Där får vi en spännande
rundtur i vineriet, provning med husets viner och dess underbara olivolja. Vi deltar i en elegant
vinprovarlunch innan vi far vidare utefter sydkusten mot Agrigento. På vägen gör vi ett stopp vid
Nobelpristagaren i litteraturs Luigi Pirandellos hem. Vår sista inkvartering blir i Agrigento, känd för
dess tempeldal. Vår sista dag blir i antikens tecken med grundlig genomgång av de antika templen på
klipphyllan och avslutande besök i museet. Aldrig har antikens greker varit så levande som här.
Vi avslutar vår tur genom den vackra dalgången tvärsöver ön för att avsluta på flygplatsen.
Pris 13.900 kr per person i dubbelrum. (Inga enkelrum finns kvar denna gång).
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