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Lähde mukaan henkeäsalpaavaan kauniisiin maisemiin Sisiliaan, Välimeren
suurimmalle saarelle. Kulje mukana niin foinikialaisten, kreikkalasten,
roomalaisten kuin Bysantin, islamin ja paavin jalanjäljillä. Vierailumme
aikana näemme 11 Unesco-kohdetta, jotka ovat osoitus Sisilian keskeisestä
asemasta historiassa.
14.2. su Helsinki – Palermo
Lähtö Helsingistä Lufthansan lennolla LH2461 klo 12.35 Müncheniin, jonne saavutaan
klo 14.15. Lufthansan jatkolento LH 1914 Palermoon lähtee klo 15.05.
Saapuminen Palermon lentokentälle klo 17.15. Siirrymme bussillamme noin puolen
tunnin ajomatkan päähän Palermon elegantissa keskustassa sijaitsevaan hotelliin
Hotel Artemisia Palace ,3 yötä.
Yhteinen tervetuloillallinen.
15.2. ma Palermo – Bysantti, islam ja normannit kohtaavat taiteessa
Foinikialaisten 700-luvalla eKr. perustaman ja roomalaisten ja bysanttilaisten
myöhemmin
valloittaman Palermon valta-asema huipentui saraseenien aikaan, jolloin se oli yksi
arabimaailman keskuksista. Myös normannit jättivät jälkeensä paljon arkkitehtuuria.
Palermo on nykyisin vilkas ja elinvoimainen kaupunki, jossa on kauniita ja
mielenkiintoisia historiallisia rakennuksia. Arabialais-normannilainen ja bysanttilainen
rakennustaide kilpailevat tilasta espanjalaisen ja barokkiarkkitehtuurin kanssa.
Omistamme päivän Palermon mosaiikeille, jotka ovat sisilialainen sekoitus arabien,
normannien ja Bysantin taiteesta. Parhaimmillaan tämä ilmenee Santa Maria
dell’Ammiraglio –kirkon bysanttilaisina mosaiikkeina ja barokkimaalauksin yhdessä
puhdastyylisen San Cataldon -kirkon arabialais-normanniarkkitehtuurin kanssa.
Kappeli
toimii nykyisin Pyhän Haudan rukoushuoneena. Arabivallan emiirin hallintopalatsista
satamaan johtanut pääväylä il Cassaro on nykyinen pääkatu Via Vittorio Emanuele. Se
johtaa
Normannien Palatsiin, joka on maakunnan hallintopalatsi. Normanniajalta (1100luvulta)
säilyneen Cappella Palatinan kauttaaltaan seinäpintoja koristelevat bysanttilaiset
mosaiikit
loistavat restauroinnin jälkeen. Katto on harvinainen esimerkki arabivaikutteisesta
´muquarnas´- koristelusta. Katedraalissa kruunattiin Sisilian ja myöhemmin Napolin
Kuningaskunnan kuninkaat. Täällä lepäävät Pyhän Saksalais-roomalaisen Keisarikunnan
keisari Friedrich von Hohenstaufen (k. 1250) sekä hänen isänsä Saksan keisari ja äitinsä
normanniprinsessa. Lähellä on toinen arabialais-normannivaikutteinen nähtävyys, S.
Giovanni degli Eremiti 1100-luvulta. Ajamme bussillamme lounaalle Palermon
kukkuloilla sijaitsevaan Monrealeen. Tämän jälkeen vierailemme Monrealen

tuomiokirkossa. Juhlallisen normanniarkkitehtuurin, kattoholvien ja seinien kultaisten
bysanttilaisten mosaiikkien luoma kokonaisuus on mykistävä.
16.2. ti Segesta – Marsala
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kaunista rannikkoa etelään puolentoista tunnin
ajomatkan päähän tutustumaan Sisiliassa parhaiten säilyneen doorilaisen arkkitehtuurin
helmeen Segestan temppeliin (430 eKr.). Jumalatar Athenelle pyhitetty temppeli hallitsee
maisemaa. Vierailun jälkeen jatkamme etelärannikolla levittäytyvien Trapanin suolaaltaiden ohitse Marsalaan, jossa tutustumme historiallisen marsalaviinintuottajan
Florion kellareihin. Päätämme kierroksen kylmään buffet-lounaaseen, jolla saamme
maistella Florion sekä aperitiivi- että jälkiruokamarsalaa lounasviinin lisäksi. Iltapäivä ja
ilta vapaata käydä katsomassa mm. Palermon oopperaa Teatro Massimoa sekä Teatro
Politeaman konserttitaloa.
17.2. ke Agrigento – kreikkalainen temppeliarkkitehtuuri.
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan pohjoisrannikolta Sisilian vuoristoisen sisämaan
kautta runsaan parin tunnin ajon päähän kohti etelärannikkoa. 2500 vuotta sitten
perustetusta Agrigentosta (kreikaksi Akragas) tuli merkittävin kreikkalainen siirtokunta
manner-Kreikan ulkopuolella. Vaurauden aika päättyi karthagolaisten maihinnousuun
406 eKr. Sen jälkeen kaupungin valloittivat vuorotellen korinttilaiset, roomalaiset,
saraseenit ja normannit. Unescon maailmanperintökohde Valle dei Templin
temppelilaakso on parhaiten säilynyt kreikkalaistemppeleiden alue Kreikan suuruuden
ajoilta. 400-luvulla eKr. rakennetut Heran, Herkuleksen ja Concordian temppelit
näkyvät kilometrien päähän. Lounaan jälkeen menemme alas temppelialueelle, jossa
teemme runsaan parin tunnin kävelykierroksen. Majoitumme viehättävän puutarhan
keskellä sijaitsevaan hotelliimme Colleverde Park, 1 yö, jossa nautimme vielä yhteisen
illallisen alapuolella levittäytyvän iltavalaistun temppelilaakson tunnelmissa.
18.2. to Piazza Armerina – Catania
Aamiaisen jälkeen suuntaamme Keski-Sisilian sydämeen Piazza Armerinaan,
roomalaisuuden juurille. Nautimme lounaan perheravintolassa, jonka jälkeen lähdemme
tutustumaan ainutlaatuiseen Unesco-kohteeseen Villa Imperialeen, todennäköisesti
keisarilliseen huvilaan. Perusteellisten restaurointien jälkeen villan lattiamosaiikit saatiin
kunnostettua vuonna 2012. Lähes täydellisesti säilyneet 200–300 - luvulta jKr. peräisin
olevat mosaiikit kattavat noin 3.500 m² lattiapinta-alan ja kertovat kreikkalaisen
jumaltaruston keskeisyydestä myös roomalaisille.
Vierailun jälkeen jatkamme saaren pääväylälle silmänkantamattomiin levittäytyvien
viljakukkuloiden ja sitruslehtojen ohitse kohti jo kaukaa tunnistettavaa Etnan mahtavaa
silhuettia. Saavuttuamme Cataniaan majoitumme historiallisen ydinkeskustan sydämessä
sijaitsevaan hotelliin Il Principe, 3 yötä.
19.2. pe Etna – Taormina – luontoäidin voimannäyte
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussillamme kipuamaan Etnan tulivuoren rinteitä ohi
lukuisten eri laavakerrosten peittämien asuttujen kylien. Nousemme kastanjametsien

harvetessa 1900 metrin korkeudessa olevaan tien päättymispisteeseen, johon laavaa valui
viimeksi vuonna 2001. Etnan synty merenpohjasta Euroopan korkeimmaksi (3350 metriä)
tuliseksi jättiläiseksi antaa konkreettisen käsityksen luonnonvoimista ja ihmisen
pienuudesta. Antiikin kreikkalaiset pitivät Etnaa sepäntaidon jumalan Hefaistoksen
ahjona, ja yleensä se tupruttaa taivaalle savua, joka näkyy kauas. Lyhyellä vapaa-ajalla on
mahdollisuus kiivetä mm pysähtymispaikkamme Rifugio Sapienzan vieressä sijaitsevalle
Silvestrin kraatterille.
Keskipäivällä laskeudumme alas ja jatkamme 200 metrin korkeudessa kohoavaan
Taorminaan, jonka kreikkalais-roomalaisesta teatterista avautuu mahtava näkymä niin
Messinan salmelle kuin Etnalle. Etnan retken toteutuminen edellyttää suhteellisen
pilvetöntä säätä, koska huonolla näkyvyydellä tiet saatetaan turvallisuussyistä sulkea.
20.2. la Syracusa – Magna Craecian suuruus ja jumalat – Noto
Aamiainen. Koko päivän retki vajaan tunnin ajomatkan päähän Arkhimedeen kaupunkiin
Syracusaan, joka oli Magna Graecian eli Suur-Kreikan vaikutusvaltaisin siirtokunta
400–300-luvulla eKr. Arkeologisella alueella näemme mm. 200-luvulla eKr.
rakennetun kreikkalaisen teatterin ja 100-luvulla jKr. rakennetun roomalaisen
amfiteatterin rauniot. Korinttilaiset perustivat 700-luvulla eKr. Ortygian kaupungin, josta
kehittyi 400-luvulla eKr. koko Magna Graecian alueen hallinnon keskus. Apollon temppeli
on Sisilian vanhimpia, mutta vaikuttavin on jumalatar Athenelle pyhitetty temppeli.
Osa temppelin mahtavista doorilaisista pylväistä näkyy Piazza del Duomolla olevan
tuomiokirkon seinissä. Kirkon julkisivu rakennettiin barokkityyliseksi vuoden 1693
maanjäristyksen jälkeen. Marmorilaatoin päällystetyn keskusaukion vastakkaisella laidalla
kohoaa Sisilian toisen keskeisen naispyhimyksen Santa Lucian kirkko, jossa näemme
Caravaggion maalauksen pyhimyksen hautaamisesta.
Friedrich II Hohenstaufenin 1200-luvulla rakennettu linnoitus niemen kärjessä
muistuttaa seudun merkityksestä Saksan keisarikunnalle. Kreikkalaisuus, keskiaika ja
barokki sulautuvat kokonaisuudeksi vanhoilla kujilla, jotka ovat viime vuosina kehittyneet
suosituksi kävelyalueeksi. Jatkamme Noton laaksoon, jonka kuuluisat kaupungit Modica,
Ragusa ja Noto tuhoutuivat v. 1693 maanjäristyksessä. 1700-luvun alussa
jälleenrakennetut kaupungit barokkikoristeisine kirkkoineen muodostavat yhden monista
Sisilian Unesco-kohteista.
21.2. su Catania – München – Helsinki
Aamupäivällä on vapaata aikaa vaikkapa viime hetken ostoksiin. Puolen päivän jälkeen
ajamme läheiselle Catanian lentokentälle, josta Lufthansan lento LH1907 Müncheniin
lähtee klo 16.40. Saapuminen Müncheniin klo 18.55.
Jatkolento LH2464 Müncheniin lähtee klo 19.35. Saapuminen Helsinkiin klo 23.10.
Tarkemmat tiedot hotelleista web-sivuilla:
Hotel Artemisia Palace ***+
www.artemisiapalacehotel.it
Colleverde Park ****
www.colleverdehotel.it

Il Principe ****
www.ilprincipehotel.com

HINTA
HINTAAN
SISÄLTYY

1995 /2 hengen huone/henkilö ja
285 euroa/1 hengen huone/lisämaksu
Lufthansan reittivuorot Helsinki –München– Catania - PalermoMünchen- Helsinki
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainituissa hotelleissa (1
hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut 6 tasokasta ateriaa viineineen ja yksi
kylmä buffetlounas viineineen
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja
sisäänpääsymaksut
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel.

