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Gudfaren er ikke å se. Heldigvis, for Sicilia  
er mer spennende uten gangstere!

S
icilia har alt. Er det er bading, 
kulturminner eller gourmet
opplevelser som står øverst 
på ønskelista, eller kanskje 
en kombinasjon av alle tre? 

Uansett, Middelhavets største øy innfrir. 
Men la oss begynne med begynnelsen, 
hvilket betyr flyplassbyene Catania eller 
Palermo.

Frem Fra skyggen
– Catania er Sicilias nye kulturby, sier 
Francesca. Hun driver et lite design
utsalg der alt er tegnet og produsert 
lokalt. Hun sammenligner byen med 
østkanten av London, der industri og 
arbeiderklassekår er blitt erstattet av 
ung og innovativ energi. Der du kan gå i 

fabrikklokale der du både kan spise, 
drikke, danse og se teater. Dødskult! 
forsikrer vår designdame.

Det perFekte kaos
Palermo, derimot, er en by med tyngre 
bagasje. Det er mer trafikk, mer volum, 
flere mennesker og labyrintkaotisk i 
bakgatene. Foreløpig kan ikke Palermo 
riktig hevde seg blant de andre stor
byene i Middelhavet som destinasjon i 
sin egen rett. Men ting er i forandring. 
Kommunen har sørget for et nytt veinett, 
fasader er restaurert og sakte, men 
 sikkert aner man potensialet. 

– Palermo er et sånt sted man skal be
søke nå, før det blir så trendy at alle plut
selig flokker hit, sier et back packerpar vi 

gatene og bli høy på livet, uten noe mer 
enn et par gode sko. Et par pauser på 
lokale barer hører med, gjerne der byens 
mange studenter henger. For Catania er 
universitetsby, og det er ikke overras
kende studentene som bobler over av 
kreativ energi. 

– Her finner du spontane jamsessions 
og en deilig, bohemsk stemning skryter 
hun, og kommer med et par, hete tips. 

– Dere må på Tertulia, der er det ofte 
levende musikk. Og Perbacco er lokal
befolkningens favorittbar, selv om jeg 
selv foretrekker Zò. Det er et gammelt 

Sicilia

Typisk italiensk: Du slipper å 
vakle uelegant under et håndkle 
mens du ifører deg bikinien. På 

Sicilia er omkledningsrom tingen!

      Wow, dette er  
bikinihimmelen!

den skjønne
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Agrigento opp til ryktene sine. Taormina 
på østkysten er det elegante Italia på 
sitt aller beste, der du både kan shoppe, 
spise og bade av hjertens lyst. Hoved
åren Corso Umberto er en fryd for deg 
som liker å shoppe, og da snakker vi 
ikke bare om tacky suvenirer, men om 
italienske sko, designerklær og lekre 
smykker. 

– Wow, dette er bikinihimmelen! 
 Venninnene Mary og Gabrielle fra 
Statene jubler med amerikansk iver av 
utvalget på Calzedonia, og poserer villig 
i sitt nyinnkjøpte badetøy. Gabrielle 
har nemlig sett etter en polkadottbikini 
lenge, og kan nesten ikke tro at hun 
bare må ut med 30 euro for den røde og 
svarte kreasjonen som attpåtil er «made 
in Italy». 

Syracusa på sørøstkysten er ikke 
det samme shoppingmekkaet som 
 Taormina, men hva gjør vel det, når 
det er en av Sicilias eldste og samtidig 
vakreste byer? De 2700 år gamle greske 
ruinene har plassert byen på Unescos 

møter i havneområdet som heter Kalsa. 
Det betyr «den utvalgte», og her har his
toriske storheter som  Hannibal satt sin fot 
før oss. Strekker vi ut  armene, kan vi ta 
borti begge sidene av de smale smugene. 
Det smaker av arabisk medina, både i 
arkitektur og stemning. Og samtidig ser 
vi lekre barokkbygninger og middelalder
kirker som står hulter til bulter. Den ude
finerbare miksen av stilarter vitner om at 
byen har vært beleiret av alt fra grekere, 
maurere, fønikere, normannere, spanjoler 
og amerikanere. Sistnevnte bombet byen 
under 2. verdenskrig. Så var det mafiaen 
sin tur til å underlegge seg innbyggerne. 
Resultatet er en by du enten elsker eller 
hater. Vi faller pladask, men bare fordi 
vi setter pris på den autentiske pulsen. 
Har du mer sansen for suvenirbutikker, 
turistfrieri og menyer på engelsk, vil du 
mest sannsynlig bli skuffet.

itsy bitsy polkaDott
Av de klassiske måsestedene på øya, 
lever både Taormina, Syracusa og 

5 sitroner
1,5 dl sukker
2 dl vann vann

7 dl isbiter

Press saften av de 

fem sitronene og ha 

saften og fruktkjøttet i 

muggen. Rør ut sukker 

i kokende vann. Hell 

sukker vannet og isbi-

tene i blenderen og mos 

det blir en fin slush. Spe 

på med litt ekstra vann  

hvis den blir for tjukk. 

Blir slushen for syrlig, 

kan du røre inn litt 

flytende honning. 

Sitronslush

Skytsengel: Katolikkene har  
sansen for statuer som vokter over 

deg fra gatehjørner og fasader.
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Som i en film: Øya 
Lipari ligger halvannen 
time nord for Sicilia, og 
her har tida stått stille.
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Den spektakulære barokkatedralen 
 Cattedrale di San Nicolo og en gelato
stopp i nummer 125 på Caffe Sicilia. 
Og fordi ingen ferie er komplett uten 
nytelse på alle plan, så frister nabobyen 
Modica med hjemmelaget sjokolade. 

– Hos oss er sjokoladen så å si 
 identisk med den vi lagde da vi startet 
opp i 1880, sier sjokolatøren Franco 
Ruta. Han driver institusjonen Antica 
Dolceria Bonajuto, som er verdens
berømt for sine mørke sjokolader med 
vanilje, kanel og chilibiff. Eller hva 
med en liccumie, en pai fylt med sjoko
lade og aubergine? Det spesielle med 
Modicasjokoladen er nemlig at den bru
kes minst like ofte som smakstilsetning i 
kjøtt og grønnsaks retter som i kaker.

Øyhopping
Sicilia er på mange måter er som et lite 
land i seg selv. Følelsen av å være på ei 
øy forsvinner fort. Da er det fint å vite at 

de Eoliske øyene ligger bare halvannen 
times fergetur unna. Sju vakre øyer, alle 
vulkanske, danner oppdagernes egen le
kegrind. Venninnene Lara og Fabiana fra 
Roma har leid seg moped på hovedøya 
Lipari. 

– Øyene er skikkelig postkort vakre, 

verdensarvliste, og når de er ferdigbeun
dret kan du med hell rusle rundt på den 
sjarmerende halvøya Ortigia og nippe til 
en fersk «spremuta di sanguigno», eller 
blodappelsinjuice på godt norsk. 

For oss som er vokst opp med «hvit
kledd med lys i hår» hver 13. desember, 
er det en morsom anekdote at Sankta 
Lucia faktisk ble født i Syracusa for 
1000 år siden. 

Agrigento i vest er også en av 
Sicilias klassiske severdigheter. Nær
mere bestemt er det Tempeldalen med 
sine doriske templer som er det store 
trekkplasteret, og som hører hjemme på 
verdensarvlisten. 

iskrem og sjokolaDe er Viktig
Det er ingen grunn til å bare følge i 
andre  turisters fotspor når du først 
befinner seg på ei øy med så mange 
skjulte skatter som Sicilia. Aci Reale og 
Aci Castello er to småbyer på østkysten 
som fungerer godt som alternativ til 
over prisede Taormina. Her befinner du 
deg rett ved foten av Etna, og møter et 
herlig  italiensk folkeliv, minus alle de 
utenlandske turistene. 

Ønsker du deg bort fra Syracusas 
gjennomfotograferte severdigheter, 
er Val di Noto, en dal med åtte vakre 
byer, verdt en biltur. Høydepunktene er 
 Modica, Noto og Ragusa. I Noto finner 
du det som av kjennere kalles verdens 
beste gelato, og bare det er verdt turen 
i seg selv. I gågata Corso Vittorio Ema
nuele anbefaler vi altså minst to stopp: 

e-posT: kamille@egmonthm.no

Øyas beste 
strand: Cefalù 
ligger på nord
kysten, og har i 
tillegg til en kose
lig gamleby også 
Sicilias herligste 
strand.

Siciliansk  strandliv
Cefalù på nordkysten og Giardini de 
 Naxos på østkysten er Sicilias mest 
kjente sandstrender. Derfor er det også 
hit det arrangeres charterturer. Andre 
strender det er verdt å få med seg er 
Mondellobukta, en halvtime utenfor Pa-
lermo. Likeså er Vendicari en gjemt perle 
i et naturreservat sør for Noto. Og har du 
sansen for en helt annerledes strandopp-
levelse, skal du ta turen til La Scala dei 
Turchi, eller Tyrkertrappen på vestkysten. 
Det er en massiv, hvit  klippeformasjon 
som strekker seg helt ned til havet, bare 
et kvarter fra Tempeldalen i Agrigento. 

       Strekker vi ut armene, 
kan vi ta borti begge sidene 
av de smale smugene. 

Babes: Marika og 
Ludovica poserer 
på Giardini Naxos, 
ei typisk seogbli
sett strand.

smiler de fornøyd på  utsiktspunktet 
Faroglioni. Her på Lipari nyter de godt av 
småbyliv og vakker natur. 

– Men når vi vil feste drar vi til 
naboøya Panarea! Øya har rykte på seg å 
være  boltreplass for italienske kjendi
ser om sommeren. «Alle» samles på 
natt klubben Rayas, og i august legger 
dessuten klubbseilbåten Rhum & Pera 
til i havna.

For oss som har festet fra oss på de 
greske øyene er det Stromboli som lok
ker mest. Den mest avsidesliggende av 
de sju øyene er også en av verdens mest 
aktive vulkaner. Allerede på fergekaia 
ønskes vi velkommen av jordas indre 
som vil ut. Det buldrer, først dempet, så 
drønnende forbannet. En robust røyksky 
stiger mot skyfri himmel, men lokal
befolkningen ser totalt uberørte ut. 

 Dette er hverdag på Stromboli. Idyl
lisk og pittoresk. Akkurat sånn det skal 
være på en bitte liten øy i Middelhavet.
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Ekte Sicilia: Du skal ikke 
langt inn i landet for å oppleve 
øyas historiske landsbyer. 
Ragusa er vel verdt en dagstur.

Gelato: Sommerferie 
på Sicilia betyr hyppige 
gelatopauser, for hva er vel 
bedre enn italiensk iskrem?

Bystrand: Mondellobukta 
ligger bare en halvtime utenfor 
Palermo, og er en populær dag
sutflukt for hovedstadsfolket.

Duft av Italia: Trange 
smug, duft av blomster 

og ekte italiensk mat.  
Sommerdrømmen.

Historisk: La romantik
ken blomstre med vakre 
bygninger og klokkeslag 

fra de små kirkene.
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Palermo

Sicilia

Mat og drikke:
Caffe Wunderbar – Taorminas svar 
på café Florian på Markusplassen. Her 
har elizabeth Taylor og Greta Garbo 
sittet før deg. prøv en latte macchiato 
freddo, iskaffe fra himmelen. eller hva 
med en potent spritz som aperitivo før 
middag?
adresse: piazza iX aprile, taormina
rosso peperoncino – idyllisk belig-
genhet i en frodig hage i Taormina. 
Typisk siciliansk kjøkken og hyggelige 
ansatte. Her spiser du folkelig, rimelig 
og deilig mat.
adresse: Via sacramento 2, taormina
il Delfino – her får du middag med 
lekker havutsikt. Restauranten ligger 
i Taormina Mare, altså den delen av 
Taormina som ligger på strandplan. Den 
har et klassisk preg, og det går fort et 
par flasker etna-hvitvin mens man nyter 
mat fra havet.  
adresse: mazzaro, vis-à-vis taubane-
stasjonen. taormina mare
kursaal kalhesa – Mer enn middag. 
i dette gamle palasset finner du både en 
bar, en hemmelig hage, et bibliotek og 
en restaurant. kom hit for fantastiske 
opplevelser på alle plan.  
Adresse: Foro Umberto 1, palermo
Fattoria delle torri – eksklusiv 
restaurant i Modica med mange lokale 
spesialiteter. Gå for lebbru ’nciucculat-
tatu, kanin i sjokolade, hvis du er sugen 
på å prøve noe nytt. 
adresse: Vicolo napolitano 14, modica.
la medusa – populær restaurant i 
syracusas gamle bydel. Rause porsjo-
ner, og torsdag kveld er spesialiteten 
alltid couscous. Her må du bestille på 
forhånd! adresse: Via s. teresa 21.

Sove:
monte tauro – Nydesignet fire-
stjerners hotell i klippene nedenfor 
Taormina. Alle rommene har havutsikt 
og balkong. pris fra 224 euro per natt.
angalahotels.it
hotel Villa belvedere – trestjerners, 
hyggelig familiehotell i Taormina med 
basseng. pris fra 693 euro for sju 
dager inkludert frokost og lunsj.  
villabelvedere.it 
marina holiday – Lekkert hotell i 
palermos marina. Havutsikt og flott 
spa. pris fra 100 euro per natt.  
marinaholiday.it
harmony b&b – enkel, men ren og 
velholdt overnattingsalternativ ikke 
langt fra havna i palermo. pris fra 54 
euro per natt. harmonyhotel.it 
acitrezza b&b – Ganske nøytralt B&B 
i catania. Billig, rent og sentralt. passer 
best for deg som ikke skal tilbringe så 
mye tid på rommet. pris fra 60 euro 
per natt. acitrezzabeb.it

alla giudecca – Utrolig sjarmerende 
sted å bo i syracusas gamleby. Her er 
det høyt under taket, himmelsenger 
og en praktisk liten kjøkkenløsning på 
hvert rom. pris fra 80 euro per natt. 
allagiudecca.it
la sirenetta – lekkert firestjerners 
hotell beliggende på strombolis svarte 
vulkanstrand. pris fra 100 euro per 
natt. lasirenetta.it

Shop:
Carlo panarello – kjøp en moderne 
mafiahatt (coppola storta) eller et 
 antikt smykke. adresse:   
Corso Umberto 122, taormina
eos – Velkommen til skohimmelen! 
emanuela trenger bare å kikke på 
 føttene dine for å vite hvilket nummer 
du trenger. prisene starter på omtrent 
40 euro. adresse: Corso Umberto 
232, taormina

parisi – Velg og vrak blant de store 
merkene som Gucci, Dolce & Gabbana, 
prada, Missoni, Armani og Burberry. 
Adresse: To avdelinger i samme gate. 
Corso Umberto nummer 1 og 186, 
taormina
piccolopunto – Her finner du typisk 
siciliansk håndarbeid utført av kunst-
neriske hender. Det er også mulig å 
bestille broderier etter egen preferanse. 
adresse: Via Villareale 52, palermo
Viale della libertà – hele området 
rundt denne gata i palermo er full av 
designerbutikker av typen Versace og 
Armani. 
Vucciria marked – opplev ellevill 
shopping der du aner sicilias arabiske 
arv. skal du ha med deg markens grøde 
hjem – som for eksempel pinjekjerner, 
pistasienøtter, oliven og safran – så er 
dette stedet. palermo.

Fakta

reise: star Tour flyr charter til sicilia fra ca. 4000 
kroner. Rimeligste alternativ er trivelige Nike  
Hotell ved stranda Giardini Naxos. er du ute  
etter mer luksus, skal du bo på ærverdige Hotel 
Mazzaro sea palace, der en uke med fly og  
overnatting inkludert champagnefrokost koster 
10.948 kroner. espenes reiser arrangerer rundreise 
på sicilia inkludert leiebil fra Avis. pris fra 8850 
per person for ei uke.  
Flytid: ca tre og en halv time.

kun fly: Fly på egen-
hånd fra Rygge  
til palermo med  
Ryanair. pris ca.  
1500 kroner tur-retur.
språk: italiensk
Valuta: euro
stille klokka?: Nei
temperatur: Typisk middelhavsklima med 
varme, tørre somrer. Milde og noe fuktigere vintre.

Italia

Nam, nam!: Lapillo 
Gelato serverer verdens 
beste is på Stromboli.

Asurblått: Fra toppen av  
fjellandsbyen Taormina har  
du denne utsikten.

Taormina

Syracuse

Lipari

Cefalù

Catania
Aci Castello

Panarea

Acireale


