
NÅR: Værmessig er Sicilia et
reisemål året rundt. I januar er
det gjerne 14–15 grader. I juli og
august er middeltemperaturen
rundt 30 grader.
HVORDAN: Charter (Star
Tour) fra kr. 4095,-. Direktefly
til Palermo fra Oslo, Bergen,
Stavanger, Moss og Sandefjord
fra 1793,-. Billigste reise: Nor-
wegian til Roma (fra 682,-),
Roma–Catania med Alitalia (fra
ca. 300 kr.).
LEIEBIL: Billigst er AutoEuro-
pa / Sicily By Car, de har kon-
torer overalt. AVIS har brukbare
tilbud hvis du bestiller via nett.
BO: Taormina er Italias nest
dyreste by. De femstjerners
luksushotellene er uforskammet
kostbare, men kan du reise i
oktober – mars kan du bo som
en greve til turistpris. Utenfor
byene er tostjerners pensjonat
eller B&B trivelige alternativer.
Rom og leiligheter kan leies fra
25 – 100 euro døgnet. I Palazzo
Adriano bor du i byens eneste
hotell for 30 euro natten, det
inkluderer pizza til kvelds og en
mugge husets vin.
SPISE: Det sicilianske kjøkken
spenner fra varierte småretter
(antipasti) av sjømat i mengder
som gjør at hovedrett er unød-
vendig – via lokale pastaretter –
til utsøkte variasjoner av lam og
svin. Siciliansk pølsemat er en
egen divisjon. Prøv dessertspesi-
aliteter som cassata og cannoli.
Prisnivået er behagelig.
DRIKKE: Sicilia er et funn for
vinelskere. Her finnes druer
som kun dyrkes her. Spør gjerne
etter en Nero d'Avola fra vinhu-
set Baglio Hopps. Mange vingår-
der har en cantina som tilbyr
smaksprøver til gjester.
BESØK: I 1693 ødela et jord-
skjelv nesten hele det sørøstlige
Sicilia. Barokkbyen Noto og seks
andre ble tegnet og bygd opp
igjen av arkitektene og står i dag
på UNESCOs verdensarvliste. 
ANDRE TIPS: Ta en fergetur
fra Milazzo, Palermo, Messina
og Reggio Calabria til Lipariøye-
ne i nord; til Egadi-øyene (fra
Trapani) i vest, eller Pantelleria
og Lampedusa (fra Porto Empe-
docle) helt sør i Middelhavet. 
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historiens mest rørende øyeblikk. Scenografien i «Cinema Paradiso» står som i Tornatores Oscar-vinner den dag i dag. Bare ikke landsby-

TAORMINA: Det gresk-romerske teatret med vulkanen Etna i
bakgrunnen er kjent fra mange filmer. Men bare Woody Allen
(«Frodige Afrodite») har lagt en hel film hit.

SAVOCA: Bar Vitelli i Savoca er sentral i Gudfaren-
eposet. Den står klin lik i dag som da Michael Corleone 
(Al Pacino) satt her med sine mafiose venner.


