
                      LA BELLA ITALIA          

September 7 lørdag
Ankomst Catania flyplass kl 18:05 
Her blir dere hentet og kjørt til hotellet 
 i Ortigia (Siracusa).

Vel fremme blir dere tatt godt imot med en 
velkomstdrink og en fantastisk middag.

September 8 søndag
Etter frokost går turen til Vendicari – et 
naturreservat for fugler og sjeldne arter. 
I reservatet er det også arkeologiske og 
historiske utgravninger som er vel verdt å se.

Blir det tid, kan dere bade litt før vi reiser 
videre til en vingård hvor det skal spises lunsj. 

I løpet av måltidet vil du få smake 4 deilige 
viner. 
Tidligere ble  vin fra dette området sendt til 
Frankrike for å øke alkoholinnholdet i de 

franske viner.
Etter lunsjen stopper dere i den sjarmerende 
fiskerlandsbyen Mazermani. Dere har litt tid 
på egen hånd før avreise til hotellet.

Vel tilbake på hotellet er det tid til å slappe 
av, før en deilig middag og overnatting.

September 9 mandag
I dag skal dere utforske den fantastiske byen 
Noto, kjent som "juvelen av barokken".  
Sammen med guiden skal dere blant annet gå 
langs den vakre hovedgaten og oppleve dette 
vakre stedet   Anbefaler å besøke konditoriet 
Caffe Sicilia, for å nyte noen av kafeens 
delikatesser.
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Etter Noto drar dere videre til en vingård i en 
vakker middelaldervilla, med utsikt over 
byen.  Her vil det bli omvisning, vinsmaking 
og en lett lunsj.

Tilbake til hotellet for avslapping ved 
bassenget, middag og overnatting

September 10 tirsdag
Denne dagen skal vi besøke vakre Syracusa, 
som ligger i hjertet av den antikke greske 
sivilisasjonen i Italia.

 

Om morgenen besøker vi Akropolis, med det 
greske teatret (det største og best bevarte 
greske teateret i verden!) og steinbruddene. 
Hvis vi får tid og noen har lyst kan man 
besøke de bysantinske katakombene (bare 
Roma har større katakomber).

Etter en lett lunsj reiser vi til kysten, for en 
spasertur ut på den vakre Plemmirio halvøya.

Her er det muligheter for en svømmetur (men 
også å jakte på historiske ruiner, da dette 
området har vært bebodd siden forhistoriske 
tid).

Tilbake til hotellet, for å hvile seg litt,  nyte 
bassenget, middag og overnatting.

September 11 onsdag
 I dag skal dere til Ortigia - det historiske 
sentrum av Siracusa - hvor dere vil ha tid til å 
besøke denne unike øya med sine historiske 
minnesmerker og nyte dens naturlige 
skjønnhet. 
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Dere vil spise en lett lunsj i det utrolig 
fargerike markedet. Etter lunsj kan en velge 
en siesta på klippene eller en svømmetur. 
Dere avslutter dagen med en båttur rundt øya 
før avreise til hotellet for middag og 
overnatting.

September 12 torsdag
Etter frokost er det utsjekk og dere forlater 
området og kjører nordover til Etna. 
Dere vil sammen med en vulkanolog gå en 
lett men spektakulær tur. Den starter på 
nordsiden av vulkanen. Dere vil gå gjennom 
tørkede lavastrømmer som dateres tilbake til 
forskjellige perioder og observere hvordan 
landskapet endrer seg og lære noen fakta om 
vulkanen.

Etter en piknik-lunsj blir dere kjørt til hotellet. 
Sjekk inn, avslapping og middag.

September 13 fredag
Dagen i dag vil bli viet til en av Sicilias mest 
kjente destinasjoner fra romertiden, den 
naturskjønne byen Taormina. 
Vi vil tilbring litt tid på å besøke det greske / 
romerske teatret, spaserer langs hovedveien 
og de vakre hagene, eller vi shopper litt. Lett 
lunsj på en lokal restaurant.

For de spreke anbefales en spasertur til 
Castelmola.

   

På vei tilbake, stopper dere på en vingård og 
smaker på viner fra spesielle lokale druer som 
er dyrke  i vulkansk jord, - Etna Rød og Etna 
Vit DOC. Tilbake til hotellet for å hvile, 
pakke og nyte en deilig avskjedsmiddag 

September 14 lørdag
. 
Tidlig frokost på hotellet, utsjekking og 
transport til Catania flyplass
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Pris per person i dobbelt rom min 15 
personer:
15 –  personer – kr  14 900,- 

Flybilletter  - kr 2560,-  + skatt ca kr 2130,- 

Enkeltromstillegg  kr 2 300,- (maks 3 rom)

Prisen inkluderer: 
• 7 netter i dobbelt rom, med 

halvpensjon, frokost og middag.
• 6 lunsjer, hvor ett par av lunsjene er 

vinsmaking på vingårder. vann og ½ 
flaske vin per person per måltid.

• All transport med privat buss og 
sjåfør, inkludert flyplass transport tur / 
retur flyplassen.

• Guidet turer med sertifiserte engelsk 
talende guider:
◦ Noto (dag 3)
◦ Siracusa (dag 4)
◦ Ortigia (dag 5)
◦ Vulkanen Etna Vulkanolog (dag 6) 
◦ Norsk reiseleder

Ikke inkludert: 
• Inngangsbilletter til det Greske teater i 

Taromina og katakombene. 
• Eventuelle turistskatter som betales 

hotellet hvis de lokale myndigheter 
krever det.

• Alt annet som ikke er nevnt i 
programmet. 

• Flybillettene er ikke inkludert i 
totalsummer på kr 14 900,00 

Det er mulig å kjøpe egne flybilletter. Det er 
da viktig med oppmøte Catania flyplass 7.9 kl 
18:05.

Hvis ikke må dere selv sørge for transport fra 
flyplassen til hotellet i Ortigia

7 september kl 11:50  LH 2453 til München 
lander kl 14:00

Videre fra München med LH 1968 til Catania 
kl 16:00 lander kl 18:08 

Avreise Catania flyplass: 14 september 
kl 11:55  LH1965 til München lander kl 
14:05

Videre fra München til Oslo LH 2454 kl 
16:00 lander kl 18:10

PÅMELDINGSFRIST: 1 April 2019 

PS: Gi beskjed ved bestilling om flybilletter 
skal bestilles.
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