
Sicilianerne kalder sig for verdens syvendestørste “vin-nation”, selv om regionen jo 
ikke er et land. Men sandt er det, at der stadig i dag produceres mere vin i Trapani-
provinsen end i de to vin-regioner Piemonte og Toscana tilsammen. I dag er Sicilien 
ikke blandt de mest kendte eller populære italienske vinområder. Det skyldes primært 
at myndighederne har tilskynnet kvantiet fremfor kvalitet. Men øen oplever nu en 
stigende interesse drevet af et generelt større fok-us på kvalitet. Priserne er stadig lave 
og der kan derfor gøres no-gle gode køb, hvis man finder de rette producenter eller går 
efter de lidt dyrere vine.  
Sicilien er rig på bjerge. Jorden er mager og 
regnmængderne er lave. Sommervarmen er 
intens og høj. Tilsammen er det gode vilkår 
for vindyrkning.

Sicilien
tag med til

ONSDAG d. 11/4
Afgang kl. 06:15 - ankomst Catania 11:15

Efter ankomst Til Catania kører vi I privat bus 
til Linguaglossa – et vinresort/Agriturismo der 
inkluderer en frokost, besøg I det gamle vinery, 
vinmarkerne, og Edna DOC. Her skal vi bo i 
fantastiske omgivelser; www.scilio.it
Middagen nydes på en nyrenoveret vingård.

Tag med på en historisk vinrejse ogoplev de bedste Italienske vine

2018

Torsdag d. 12/4
Efter en dejlig morgenmad skal vi på 
en guidet ridetur og på opdagelse i den 
smukke natur omkring bjerget Edna samt 
nyde en dejlig frokost i de fantastiske 
omgivelser ved Edna. Efterfølgende tager 
vi til en af verdens bedste og mest kendt 
pistacie områder. 
Middagen indtages på 1*michelin.



Fredag d. 13/4
Starter med en kokkeskole, hvor 
vi dykker nærmere i det sicilianske 
køkken – efterfølgende nydes 
frokosten på terrassen.

Efter lidt “Siesta” dragger vi mod Aci 
Catena og besøer Birrificio Namastè, 
et af Siciliens absolut bedste 
bryggerier www.birrificionamaste.
it med en efterfølgende middag - 
Fiskemenu.

Lørdag d. 14/4
efter morgenmad er der afgang til Catania lufthavn – 
flyet afgår kl. 11:55 og lander i København kl. 17:25. 
– Tak for denne gang.

Turen inkluderer; transport til og fra Catania, bus, 
ridning, alle middage samt smagninger, lokal 
guide, ophold. Der tages forbehold for ændringer i 
programmet,restauranter, flytider, hotel afhængig af 
vores partneres ledige pladser.

Pris pr. person kr. 12800.- ekskl. moms.


