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Här kommer en färgpalett
för den nyfikne resenären med
längtan till södern!
Vi presenterar fyra förslag på rundturer, alla med en mix av
 upp levelser: konst och historia, svalkande bad, och ett och annat
skutt i det gröna. Överallt väntar generösa menyer vid dagens slut.
Just denna sköna kombination tror vi att du uppskattar.

Syditalien är lika omväxlande som Norditalien. Med varje bukt,
varje krön och varje stadsport bjuds nya upplevelser. Den ena
 rutten kan inte mätas mot den andra.

Dessa fyra rundturer är
förstås inte någon hel -
täckande beskrivning av
Syditalien, utan en väg-
ledning till din första
bekantskap med en
 oerhört spännande del
av Italien. Vi tipsar om
de viktigaste sevärd -
heterna i ett urval byar
och städer, men hoppar
över djupgående historik
och detaljfakta.

Varje rundtur startar från en större stad, med internationell flyg plats.
Bil ger sedan största möjliga flexibilitet, även om tåg och buss
generellt sett  trafikerar de föreslagna orterna bra. Där så anges
är faktiskt  kollektivtrafiken att föredra framför egen bil.

Tanken är att du ska kunna länka de olika rundturerna till varandra,
om du har en riktigt härlig långsemester framför dig.

Vissa områden som vi  föreslår har i sekler lockat besökare från när
och  fjärran, medan andra just har börjat bekanta sig med turismen.
Variationerna är därför mycket stora, från ort till ort, när det gäller
exempelvis utbudet av hotell. Har du specifika krav och  önskemål
– oavsett vilka – är det bra att boka inkvartering i förväg.

Du har en fantastisk resa att se fram emot. Varje dag har du en ny
chans att hitta din alldeles egna ”pärla”. Buon viaggio!
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Redan antikens kejsare byggde sina sommarresidens
i regionen Campania, och många har följt i deras spår,
på jakt efter skönhet och vila. De varma källorna och
det vackra landskapet är en oslagbar kombination,
nu som då. 

Neapel (Napoli på italienska) är regionens
huvud stad, en självklar anhalt för kulturturisten. Det
är här denna rundtur börjar, som du faktiskt med för-
del gör med tåg och annan kollektivtrafik, i stället för
med bil. Ska du vidare till andra regioner, så är vårt
tips att du hämtar ut bilen först när du lämnar området. Inne i Neapel är trafikkulturen ytterst kom-
plicerad, och ska du ut på Sorrentohalvön så är stockningar mycket vanliga under de varma måna-
derna. Utan att behöva hålla i ratten njuter du dessutom bättre av de fantastiska vyerna

Hela Neapel (sid 9) är en kultur i sig, med helt egna uttryck. Stadens känslosamma folkvisor
sjungs på napoletanska – vem har inte sjungit med i "O sole mio" någon gång? Det är en mång -
facetterad, färgstark, stökig och inspirerande stad, med stolt historia. Även om målet för din resa kanske
är någon av de mindre orterna vid havet, ägna åtminstone en dag eller två också åt Neapel. 

Neapel ligger mitt i ett oerhört spännande arkeologiskt område. Bara en kort resa söderut – för-
slagsvis med lokaltåget Circumvesuviana med slutstation  Sorrento – ligger Pompei (sid 16) med sina
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världsberömda utgrävningar. Inte bara staden Pompei drabba-
des av vulkan utbrottet för närmare tvåtusen år sedan, utan även
rikemansvillorna i antikens Oplontis vid Torre Annunziata, och
staden Herculaneum (idag Ercolano, sid 16) strök med. Också
här finns intressanta besök att göra. Under färden från Neapel
mot Pompei passerar du vulkanen Vesuvius (Vesuvio), som
idag är en nationalpark. Kanske vandrar du upp till kratern?

Stränder ska du inte söka varken i Neapel eller Pompei. I
omgivningarna finns däremot många små vackra badorter, med
fina snorkel- och dykvatten, inte minst ute på öarna i Neapel-
bukten. Öarna Capri (sid 14), Ischia (sid 15) och Procida (sid
14) är alla skönt kuperade, vulkaniska klippor stupar brant mot
det klara vattnet. Detta till trots kan man även hitta riktigt fina
sandstränder, i synnerhet på Ischia. På Ischia erbjuds också

förstklassiga medicinska termalkurer, liksom sköna spabehandlingar. Capri har en klar jetset-ton med
små lyxiga butiker, medan Procida lever mer tillbakalutat. Dessa romantiska öar har en tidlös charm.
Välj tidig vår eller höst för en lugnare vistelse. 

Neapelbukten avslutas i söder av Sorrentohalvön, och på nordsidan ligger Sorrento (sid 11) med
ansiktet mot Capri. Lokaltåget Circumvesuviana tar dig hit på en timme från Neapel. Låt dig inte
avskräckas av de ibland nedklottrade tågen, linjen fungerar hur bra som helst. 

Amalfikusten är Sorrentohalvöns södra sida, med fortsatt höga gröna kuster. Poetiska orter som
Positano och Amalfi (sid 12) har endast små stränder, för övrigt lapas sol från klippor, vackra terrasser
och eleganta bryggor. Lilla Amalfi var en gång i tiden en av den italienska halvöns fyra stora sjörepu-
bliker, vid sidan om Genova, Pisa och Venedig. Det är svårt att tänka sig idag. Prunkande trädgårdar
och citronträd ger dessa fiskebyar skugga. Citronerna från lilla Àlbori just ovanför Vietri sul Mare lär
ha en alldeles egen smak, och den lokalproducerade citronlikören Limoncello är en klassisk souvenir,
att servera väl kyld. I Vietri sul Mare kanske du finner keramiken du länge sökt, och i det högt belägna
Ravello (sid 12) är det lugnet och de vackra lummiga trädgårdarna som lockar. 

Det finns också mindre uppmärksammade ställen längs denna välbesökta kust, som väl bevarade
medeltida Atrani där Amalfis grädda en gång i tiden hade sina privata residens. Den som inte behöver
glasskiosker och service kanske tar sig till Furore en dag, lutar sig mot en solvarm klippvägg eller söker
skuggan under ett olivträd och bara ser på havet. Största stranden på Sorrentohalvön finner man i
Marina del Cantone nästan längst ut på södra sidan.

Provinshuvudstad här vid kusten är Salerno. Koncentrera dig på den trevliga gamla stadsdelen
med sin vackra katedral, och missa inte trädgården Giardino della Minerva. Denna återskapade medel-
tida trädgård för i huvudsak medicinalväxter är en oväntad oas, med stort kulturhistoriskt intresse. 

Lämna inte området utan att ha smakat pinfärsk äkta mozzarella! Bufflar på bete annonserar
lokal produktion av ”mozzarella di bufala”.

Södra delen av Campania upptas nästan helt och hållet av nationalparken Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano. Här finns härliga naturstränder, oftast barnvänliga. Vid antikens Paestum
(sid 16) är sanden ljus och len, vattnet är rent och klart, och badorterna har namn som Agropoli, Cas-
tellabate, Palinuro och Marina di Camerota. En kompott av fina bad, naturupplevelser och spännande
arkeologi alltså. Trakten blev mötesplats för antikens greker, etrusker och andra, och den historieintres-
serade besöker utgrävningarna i Velia. Omgärdade av den rika naturen vilar de flertusenåriga men väl-
bevarade ruinerna av antikens städer. När mandelträden blommar  i Paestum är platsen magiskt vacker.

Regionen Basilicata sträcker ut sig  till två hav, med en smal utlöpare till det Tyrrenska i väst.
Här finner du Maratea (sid 17) med sina trånga gränder, vackert belägen på en höjd över havet.
Nedanför ligger små badorter med såväl sandstränder som spännande klippor och grottor. 

Inlandets bergiga terräng är ytterst svår odlad mark, och befolkningen har genom tiderna haft ett
slitsamt liv. Naturen är dock en spännande utmaning för den som söker en aktiv semester. I söder breder
ännu en nationalpark ut sig, Parco Nazionale del Pollino, som fortsätter in i grannregionen Calabria. 

www.turismoregionecampania.it   /   www.aptbasilicata.it   /   www.turiscalabria.it
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i gamla stan är stället för inköp av nya figurer.
Napoletanarnas fantasirikedom får här fritt spel -
rum, i synnerhet i advent. Spikrakt igenom denna
stadsdel löper det trevliga stråket ”Spacca -
napoli” (egentligen Via dei Librai som byter
namn några gånger). Här på en innergård ligger
ett undanskymt litet 1500-talskapell, Cappella
di Pietà – titta in om du lyckas se skylten!

Torget Piazza Gesù Nuovo har en säregen
skönhet tack vare de byggnader som omger
den. Den 8 december klättrar brandmännen
upp och kröner den höga madonnaskulpturen
på torget med en blomsterkrans.

Jesuitordens kyrka som gett namn åt tor-
get lockar med sin spännande diamantslipade
fasad. Innnanför barockportalen lyser interiö-
ren som solen.

Klostret Chiostro delle Clarisse vid kyrkan
Santa Chiara har en utsökt innergård med
pelargångar i färgrik majolika. Doften av
 buxbom ligger tung runt citrusträden. I klostret
– som var helt självförsörjande – levde som
mest sexhundra nunnor. 

Kyrkorna är många, och dessvärre är
de flesta väldigt sevärda. Måste du välja av

9

NEAPEL
Sedan staden grundades av grekerna på 500-
talet f Kr har den belägrats av många kulturer,
och berikats konstnärligt genom historien.
Dagens miljonstad är ett tätt gytter, sett från
havet ser den ut som en mantel som brer ut
sig i bukten med vulkanen Vesuvius som ståtlig
fond. Flanera mellan de olika stadsdelarna,
ta bergbanan upp till Vòmeros höjder och
se på utsikten, sök en stunds svalka i parken
La Floridianas lövsalar om värmen så kräver,
och njut en äkta pizza på kvällen.

Stadens bästa modeshopping finner du
i stadsdelen Chiaia, längs Via Chiaia och Via
Filangieri med angränsande gator, men även
nedre delen av Via Toledo är bra. Butikerna
 bjuder en skön mix av högt och lågt, billigt
och lyx. De stora modenamnen finns på Piazza
Màrtiri och Via Calabritto. Stadsdelen Vòmero
har ett lugnt och avspänt shoppingstråk på Via
Scarlatti. Inne i de spanska kvarteren kan man
fynda lite allt möjligt, men man bör ha extra
koll på plånboken.

Neapel är känd för sina julkrubbetradi -
tioner, och gatan Via San Gregorio Armeno

Castel Nuovo, Neapel
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Klarissornas kloster vid Santa Chiara
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tidsbrist så sök först upp San Lorenzo
 Maggiore med kloster, njut av de freskmålade
valven i det gamla refektoriet. Sedan väljer
du katedralen (il Duomo) med alla sina sido-
kapell, och en krypta under absidkoret som
rymmer reliker av stadens skyddshelgon San
Gennaro.

Gamla stan ska besökas under dagen, med
allt sitt folkliv. Kvällstid förflyttas händelsernas
centrum till Chiaia-kvarteren. Barer, pizzerior
och fiskrestauranger trängs också vid gamla
småbåtshamnen Borgo Marinaro. Fästningen
Castel dell’Ovo står tom, men entrén är gratis.

Vid hamnen möts du av stadens mesta
symbol, fästningen Castel Nuovo, även kallad
Maschio Angioino, som rymmer ett stadsmu-
seum. Strax intill ligger det kungliga slottet
(Palazzo Reale), ett vackert barockpalats med
en ståtlig paradvåning. Det renommerade
 operahuset Teatro San Carlo ligger vägg
i vägg, och mitt emot teatern hittar du 1800-
tals gallerian Galleria Umberto I. 

Nationalgalleriet Museo di Capodimonte
huserar i de spanska kungarnas hallonröda
palats, i joggarnas favoritpark. Det ligger bara
några minuter med stadsbuss från centrum.
Gå direkt till plan två som har en fin samling
måleri med napoletansk anknytning från 1200-
till 1700-talet, ett lysande urval man blir glad
av. Mantegna, Tizian, Parmigianino och Bruegel
d ä och andra finns också i huset.

Kardinal Farneses samlingar av antika
skulpturer utgör basen för det arkeologiska
museet, Museo Archeologico Nazionale.
 Skulpturerna hittades i Caracallas antika bad-
anläggning i Rom när man plockade sten för
att bygga Vatikanen. Det är en mycket fin
 samling, som får sällskap av fynd från antikens
Pompeji och Herkulaneum: vardagsföremål
som kastruller, vattenkranar och nycklar, men
också smycken, utsökta inredningsdetaljer och
hela väggmålningar. Besök museet i kombina-
tion med utgrävningsområdena!

Museo Madre är ett färgstarkt nytillskott
i det historiska hjärtat av Neapel. Här visas
internationell samtidskonst, i såväl tillfälliga
utställningar som med permanent samling. 

Från Castel Sant’Elmo uppe på Vòmeros
höjder har du den bästa utsikten, och inne i
fästningen huserar museet Napoli Novecento
med napoletansk 1900-talskonst.

www.inaples.it

SORRENTO
Sorrento är en leende liten semesterstad, med
shopping, uteserveringar, trivsamma promenad -
stråk och parker med utsikt över blånande hav.
Sandstränderna i centrum är näst intill obefint-
liga, solstolar radas upp på långa bryggor och
på hotellens terrasser. 

Smala Via San Cesareo är stadens livliga
huvudstråk för shopping, som utgår från Piazza
Tasso med namn efter poeten Torquato Tasso,
stadens son. Gatans sträckningen drog redan
romarna upp, och här ligger också några av de
allra äldsta husen, som Sedile Dominova vars
öppna valvbågar är mötesplats för stadens
äldre gentlemän med lust till skvaller och kort-
spel. Butikernas utbud i Sorrento är en skön
blandning, från banala souvenirer till kvalitets-
prylar och underklädesbutiker anno 1950.
Intarsia är ett hantverk som sedan ett par
 sekler varit Sorrentos signum, och här finns
såväl ett litet intarsiamuseum som saker att
köpa. Den femhundraåriga katedralen är vacker,
och rätt ställe för att studera just intarsia. 

11

Chiaia-kvarteren, Neapel

Teatro San Carlo
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Smala gränder vindlar mellan husen som klam-
rar sig vid berget. Hamnpromenaden är en
given mötesplats, och nedanför ligger den lilla
sandstranden.

Sedan 1700-talet har orten producerat
papper, och fortfarande finns hantverksmässig
produktion. 

I Conca dei Marini strax utanför Amalfi
upptäckte en fiskare 1932 en grotta med de
mest spektakulära ljusreflexer. Båtturer till
”Smaragdgrottan” (Grotta dello Smeraldo)
utgår från Amalfi. Varje jul kommer dykare från
hela landet för att i procession dyka ned till en
undervattenskrubba med Maria, Josef och
Jesusbarnet.

Första söndagen i juni, vart fjärde år, står
Amalfi värd för de fyra sjörepublikernas
regatta, en folkfest med historiska förtecken.

www.amalfitouristoffice.it
www.turismoinsalerno.it

POSITANO
Lilla Positano är ett smycke, med bara en enda
gata som löper med hårnålskurvor genom
centrum. Resten är trappgränder som leder ner
mot den lilla stranden och hamnen. Andra
småstränder kan nås med båt.

”En overklig plats” skrev Steinbeck på 50-
talet. Husen står som staplade på varandra, på
bottenplan huserar hantverkare och butiker.
Handgjorda sandaler och sommarlätta mönst-
rade kläder med sofistikerat hippiestuk är
typiskt för Positano, och det mest sannolika
att du köper med dig hem. 

www.aziendaturismopositano.it

RAVELLO
Fridfulla Ravello bjuder på andra upplevelser
än de kustnära byarna: lummiga trädgårdar
och parker, palats och villor, ofta med moriska
inslag, och så en vidunderlig utsikt, inte minst
från Villa Cimbrones trädgård.

I juli bjuds årligen en Wagnerfestival med
utomhuskonserter för en internationell publik.
Det var nämligen här i Ravello som Wagner
utmejslade sin ”Parsifal”. Villa Rufolos terrass
ut över havet anlades redan på 1200-talet, och
en konsert under stjärnorna stannar garanterat
i minnet. 

www.ravellotime.it

Titta in där portar står på glänt: vid Piazza
Tasso ligger Casa Correale med majolikaklädd
innergård från 1700-talet. Klostergården intill
kyrkan San Francesco är en liten oas från 1200-
talet där det ibland ges konserter sommar tid.

En regnig dag tittar du in på Museo
 Correale di Terranova med sina blandade sam-
lingar från svunna tider, och en solig dag njuter
du av vyerna från apelsinträdgården ut över
havet. Nedanför ligger Marina Piccola där båtar
avgår mot Capri, Neapel och olika platser runt
halvön.

www.sorrentotourism.com

AMALFI
Att dagens söta fiskeby och badort en gång
i tiden var en mäktig marinrepublik kan vara
svårt att föreställa sig. Att hela Amalfikusten
genom historien lockat till sig poeter, musiker
och konstnärer är däremot mycket lätt att
förstå.

Området har en svårslagen skönhet, och
kulturen är en mix av möten mellan öst och
väst. En plats för inspiration till mästerverk,
tyckte exempelvis Richard Wagner och Winston
Churchill.

Den gotiska katedralen med sin berömda
trappa sticker ut i den vitkalkade stadsbilden,
och bakom ligger medeltida Chiostro del
 Paradiso, ett av Amalfis mest suggestiva hörn.

Sorrento
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Marina di Corricella, Procida
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andra kulturella envenemang. 
När du är här uppe beundrar du förstås

också majolikagolvet i barockkyrkan San
Michele. En linbana kan sedan ta dig upp på
berget Monte Solaro.

”Blå grottan” (Grotta Azzurra) är en av
öns största attraktioner, det var den som star-
tade turistströmmen till ön på 1800-talet.
Båtar till grottan utgår från Marina Grande
nedanför Capri by. På morgonen lär man bäst
uppleva grottans skönhet.

www.capritourism.com

PROCIDA
Det är pittoreskt men en smula ruffigt och
 stökigt där du kliver av båten i Marina Grande,
som det ofta är i en hamn. Ön är liten, så det
tar inte lång tid att gå över till fiskebyn Marina
di Corricella på andra sidan. Här råder stort
lugn. Fisket är inte någon turistschablon utan
en viktig näring, och fiskrestaurangerna ligger
vägg i vägg vid den lilla hamnkajen. Husen går
i blekt rosa, gult och vitt, och de klättrar upp
mot bergsväggen. Emellan dem löper trappor
kors och tvärs. 

Ön har en härlig bedagad charm. Den
avnjuts bäst av den som gillar att vandra,
och inte räds backar och trappor. Ön är en
stor platå utan höga berg, men den lutar,
och stupar tvärt ner i havet. I den höga änden
ligger den äldsta bebyggelsen, i Terra Murata,
med sin alldeles speciella atmosfär. 

Stränderna är få och små, de mest
omtyckta heter Lido di Procida och Marina di
Chiaiolella. Havet är djupt grönturkost.

Det här är en romantisk tillflykt undan
världen, allt är i det lilla formatet. Det är ingen
större idé att leta efter trendiga barer eller
shopping, även om ett litet utbud av affärer
finns.

www.infoischiaprocida.it

CAPRI
Fenicier och greker var här först, men med
 kejsar Tiberius blev Capri stället för det rika
och vackra folket. Det var här man skulle ha
sitt sommarresidens, och det ena praktbygget
avlöste det andra under antiken. På 1800- och
1900-talet blev Capri en mötesplats för konst-
närer, författare, intellektuella och excentriker
i allmänhet, och öns alldeles egna atmosfär
växte fram. Fortfarande lockar ön det vackra
folket, och en hel del andra som också vill
njuta av öns milda klimat, fantastiska vyer och
gemytliga byar. De historiska minnesmärkena
är många på ön, vandringsstråken likaså. Här
finns med andra ord att göra för flera dagar,
för den nyfikne som vill ta det med ro.

Huvudorten heter just Capri, och torget
Piazza Umberto I – ”la piazzetta” – är byns nav.
I kvarteren runt omkring ligger lyxbutikerna på
rad. Titta in i kyrkan Santo Stefano med sina
svulstiga former, och vandra bort till Certosa
di San Giacomo som växlat mellan att vara
1300-talsresidens, fängelse, kasern och kyrka
med kloster. Vacker utsikt mot de välkända
klipporna i havet, ”i Faraglioni”, har du här 
 liksom vid andra natursköna utsiktspunkter
som Parco Augusto, Belvedere Cannone och
kejsar Tiberius Villa Jovis.

Anacapri är öns andra tätort, med vitkal-
kade hus omgärdade av olivträd och vinrankor.
Det var här som den svenske läkaren Axel
Munthe på 1800-talet läg bygga sin omtalade
Villa San Michele. Villan är idag ett museum
och parken har en vidunderlig utsikt över hav
och land. Sommartid anordnas konserter och

Capri

14
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ISCHIA
Palmer och pinjeträd som trängs mellan varmt
tonade hus är det första som möter din blick.
Ischia är buktens största ö, och just frodigheten
är typisk för ön, liksom de varma källorna. 

Trevliga huvudorten Ischia har störst
utbud av shopping och vattenhål, och det är
den enda byn med bra stränder i centrum.
 Sanden är lätt färgad av den mörka lavagrun-
den. Ett långt promenadstråk som börjar med
Via Roma tar dig till stadsdelen Ponte med sitt
bysantinska kastell utslängt i havet.

Forìo är en lite lugnare ort på andra sidan
ön, känd för sina många söta kyrkor. Att förlova
sig vid den vitkalkade lilla kyrkan Madonna del
Soccorso på terrassen ut mot havet är troligt-
vis en idé många fått. Piazza Matteotti är byns
mitt, med uteserveringar och gemytliga stråk
runt ikring. Den botaniska trädgården La Mor-
tella är en verklig oas, öppen varannan dag.

Pyttelilla byn Sant’Angelo är ett litet
smycke på den södra sidan av ön, oerhört
romantisk. Kvällstid är det mycket liv och
rörelse runt den lilla småbåtshamnen.

De naturliga varma källorna finns inte
bara tillvaratagna på spahotell och kuranstal-
ter, utan de finns också ute i naturen. Vatten
 bubblar varmt upp i havet vid några ställen,
och källor uppe på land ger hälsosam gyttja. 

Forio, Ischia

Herculaneum

Ischia har många riktigt fina stränder,
men man får oftast ta sig utanför byarna och
gärna vandra ett litet stycke. Bra busstrafik tar
dig lätt runt öns kuster, även kvällstid. Ett halvt
varv förbi vinodlingar och samhällen tar 30-40
minuter. Från busshållplatser mitt i det gröna
går stigar ner till stränder, till vandringsleder
och till varma källor.

www.infoischiaprocida.it

15
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ERCOLANO
Antikens Herculaneum förstördes samtidigt
med Pompei. Utgrävningarna påbörjades 1738,
men det var ett hårt arbete eftersom staden
begravts i 10–25 meter lava och slam som
packats till tuff. När Pompei återupptäcktes upp-
hörde utgrävningarna av Herculaneum, efter -
som arbetet i Pompei som begravts i vul kan -
aska gick mycket lättare. Utgrävningarna  av
Herculaneum har senare återupptagits, men
de begränsas av att den antika staden  ligger
under dagens Ercolano. 

Utgrävnings området är alltså avsevärt
mindre än det i Pompei, men det fina här är att
man får en god rumslig uppfattning av den
antika staden. Här finns tvåvåningshus och bad-
anläggningar med hela takvalv. Den heta lavan
kapslade in allt, och till och med förkolnade trä-
detaljer finns bevarade på sina ställen. Ta gärna
audioguider till hjälp när du vandrar runt.

Kombinera gärna med ett besök på MAV
(Museo Archeologico Virtuale), ett virtuellt
museum som genom projektioner fint åskåd-
liggör hur Herculaneum och andra platser
i området såg ut under antiken. Från lokaltåg-
stationen tar du sikte på havet och går rakt
fram. Halvvägs mot utgrävningarna ligger MAV.

De flesta fynden från Herculaneum kan du
beskåda på arkeologiska museet (Museo
Nazionale di Archeologia) inne i Neapel. 

www.pompeiisites.org

POMPEI
Staden Pompejis öde är välbekant, att den
totalt begravdes i aska och lava från vulkanen
Vesuvio år 79 e Kr. Under 1700-talet vaknade
ett allmänt intresse för historia och för de
 klassiska idealen, och spanske kung Carlos
 startade de arkeologiska utgrävningarna
 i området. Utgrävningarna av antikens Pompei
har fortsatt sedan dess, och bit för bit har en
nästan intakt romersk stad åter sett ljuset,
med gator och torg, butiker och tempel,
boningshus och teatrar. Att gå runt med en
guide ger besöket mervärde. 

Utgrävningarna i området står självklart
på UNESCOs världsarvslista. Lokaltågstationen
ligger alldeles intill utgrävningarna av den
antika staden. 

www.pompeiisites.org
www.pompeiturismo.it

PAESTUM
Grekiska kolonin Poseidonia, döpt efter havs-
guden Poseidon, var länge en blomstrande
stad. Malaria, jordskalv och medeltidens pirat-
attacker gjorde att staden gick under, och så
småningom glömdes bort. Den frodiga naturen
gömde i sekler denna skatt.

Utgrävningsområdet visar en tydlig stads-
plan. Rakt igenom löper Via Sacra som flanke-
ras av fantastiska tempel och resterna av en
teater och andra byggnader.

En promenad i kvällningen när solen kastar
långa skuggor är en suggestiv upplevelse.
Sommartid förekommer guidade rundvandringar
även senare på kvällen, med ljusspel och musik.
Fynd från utgrävningar finns i det arkeologiska
museet. Stränderna här utanför är ljuvliga.
Mat och logi finner du mer av runt Agròpoli.

www.infopaestum.it
www.turismoinsalerno.it

EN VANDRANDE SEMESTER 
Sorrentohalvön genomkorsas av vallstigar
och leder som trampats upp för jordbruk
och handel genom historien. Den mest
kända kallas Gudarnas stig (Sentiero degli
Dei), belägen halvvägs mellan himmel och
hav. Denna löper på sydsidan av bergskam-
men Monti Lattari mitt på Amalfi kusten, på
i snitt 500 meters höjd, genom frodig
medelhavsflora förbi terrassodlingar, grottor
och gamla bosättningar. Utsikten är makalös.
Går du leden från öst till väst njuter du här-
liga vyer mot Capri, mestadels i lätt nedförs-
backe. Med start i byn Bomerano (Agerola)
når du efter ca fyra timmar fram till Nocelle.
Efter lite kalori påfyllnad kan du sedan ta dig
vidare till närbelägna grannbyn Monteper-
tuso, eller ner till Positano vid havet. 

Vandringen är mestadels lätt, bortsett
från de 1700 trappstegen mellan Nocelle
och Positano som kräver lite mer av vandra-
ren. Leden är dock smal och oskyddad på
sina ställen, och den som har lätt för svindel
kanske väljer en annan tur.

www.parcodeimontilattari.it   

Vackra ön Ischia har mängder av vandrings-
leder. De tar dig till varma källor  ihavet och
till hälsosamma gyttjepölar i det gröna, till
vingårdar och till stränder, och inte minst
upp på berget Monte  Epomeo.

www.infoischiaprocida.it

Fler gröna tips: www.parks.it
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MARATEA
Med utsikt över Policastrobukten tronar
 Maratea, en omtyckt semesterort. Gamla stan,
”il Borgo” eller ”il Paese”, är pittoreskt med
sina lugna gator och små torg. Stränder finns
alltså inte i centrum, utan i småorterna vid
Marateas fötter: Acquafredda, Fiumicello-Santa
Vènere och Marina di Maratea. Vakttorn från
1500-talet ger kusten profil. I hamnen, Mara-
tea Porto, är det liv och rörelse sommartid.

Den allra äldsta stadsdelen Maratea Supe-
riore (eller Castello), ännu högre upp på berget,
är i princip i ruiner. Utsiktsplatsen Belvedere di
San Biagio ligger strax intill med Cappella di
San Biagio, och härifrån har du en härlig utsikt
över havet och nejderna. Här står också den
22 meter höga kristus figuren från 1965, som
blivit en symbol för Maratea.

www.aptbasilicata.it

Vill du förlänga turen?
1. Fortsätt gärna längs kusten söderut. Calabria är överraskningarnas region, och ofta är det

småstäderna som fascinerar allra mest. De vinner i gemytlighet över provinshuvudstäderna.
Kusterna är höga men badorterna har inte sällan vida sandstränder. Från Praia a Mare
 i Policastrobukten följer en rad omtyckta semesterorter, ofta med intressant historisk
stadskärna som t ex Paola och Amantea. I Diamante missar du förstås inte muralmål -
ningarna, och historiska Guardia Piemontese är en given utfärd från Paola.

2. Om du strax söder om badorten Diamante svänger inåt land följer du snart en snirklig väg
som kantar nationalparken Pollinos södra gräns. Den leder till de två pittoreska bergsbyarna
Castrovillari och Morano Calabro. Vandringsmöjligheter i nationalparken finns nära.

3. Längre söderut längs kusten fortsätter de fria stränderna och pittoreska små städer som
Tropea och fiskarnas Scilla. På kullarna skymtar citronträden. Många stränder når man via
branta trappor, en del bara med båt. På kvällen njuter du nyfångad svärdfisk. Sedan väntar
Messinasundet och de sicilianska rundtursförslagen (sid 29 och 41).
www.turiscalabria.it

Pizzo (Calabria)
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Italiens kartbild ser ut som en stövel, där regionen
Puglia bildar stövelns klack; en geografisk utpost som
genom årtusenden länkat Italien till Grekland och
Orienten. Banden till antikens Grekland är tydliga på
många håll, under lång tid var ju stora delar av Syd -
italien grekisk koloni. Även medeltiden och de sekler
som sedan följde var en guldålder för Puglia. Norman-
der och svaber som invaderat regionen lämnade efter
sig slott, spännande fästningar och vackra kyrkor. 

Här finns inga Apenniner, landskapet är mesta-
dels flackt. Vidsträckta betesfält och odlingar täcker kalkstensplatåerna. Eroderade bergsformationer
bryter plötsligt naturens stilla harmoni. Låga stengärden ramar in de gamla olivlundarna. Klimatet är
varmt och torrt, syrsorna kvider i sommarhettan. Då lockar havet, och det finns tursamt nog alltid
nära. Kustlinjen är omväxlande, men de låga sandstränderna överväger. En extra genuin semester-
upplevelse får den som inkvarterar sig på lantgård. "Masseria" kallas de större godsen här i söder,
som inte sällan gjorts om till högklassiga hotell.

Denna rundtur går i cirkel, och både börjar och slutar i Bari (sid 21). 
Bari är inte bara en hamnstad och ett fotbollslag, utan dessutom en spännande kulturstad, och

ett kommersiellt centrum för Syditalien. Här samsas medeltida virriga prång med 1800-talets luftiga
stråk, och ett par dagar kan staden garanterat underhålla dig. 

En rad städer och fiskebyar har en tydlig
medeltida prägel i sina äldsta kvarter,
gemytliga att promenera i. Bitonto ligger
nästan ihoplänkat med Bari. Stadskärnan
har kanske sett sina bästa dagar, men på
Piazza Cavour insuper du en härlig genuin
atmosfär, och katedralen är ett strålande
exempel på pugliesisk medeltida arkitektur
när den är som vackrast.

De historiska hamnstäderna Trani och
Barletta (sid 22) är sevärda. De har också
stränder, Barlettas ligger i centrum. Norr
därom följer Barlettas salt bered nings -
bassänger som år 1879 döptes om till drott-
ningens ära: Margherita di Savoia. Området
är numera också narurreservat, där rosa
 flamingo ibland kan siktas.

Landsväg 170 tar dig från kusten förbi
medeltida Andria till Puglias mest kända
monument, det som smyckar Italiens allra
minsta mynt. Den åttkantiga 1200-tals -
borgen Castel del Monte (sid 23) triggar

PUGLIA
och en glimt 
av Basilicata
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fantasin; varför den byggdes är en olöst gåta. Längs vägen skymtar resterna av en forna ekskog, idag
representerad av enstaka magnifika solitärer, med flerhundraåriga stammar. Befästa Altamura (sid
23) kan bli nästa stopp. Det är en spännande ort i sig, och härifrån finns sedan flera intressanta utfär-
der att göra. Naturälskaren dröjer säkert lite i nationalparken Alta Murgia. Kanjonen vid närbelägna
Gravina in Puglia markerar parkens sydliga gräns. Parkförvaltningen har kontor inne i Gravina in Pug-
lia.

Matera (sid 24) ligger inne i grannregionen Basilicata, och är nästa självklara besök. Ta dig tid att
vandra runt i lugn och ro i stadsdelarna ”i Sassi” som utsetts till världsarv av UNESCO. I närområdet
ligger naturreservatet Parco Murgia Materana med fina leder i ett område med många grottkyrkor.

Med siktet ställt på den gröna lågslätten Valle d’Itria kan du välja vägen över Massafra, för den
spektakulära stadsbildens skull. Massafras centrum ligger nämligen rakt över en ravin. I bergväggen
syns medeltida boningsgrottor.

Färden går vidare genom vinfälten, och här och där lyser en vit klick. Det är regionens karaktäris -
tiska "trulli", vitkalkade runda boningshus, eller stallar, med toppigt stentak. I Valle d'Itria finns dessa
trulli i koncentrat, och därmed har vi hunnit till ännu ett av UNESCOs världsarv. Turismen flyttade in
i Alberobello för ganska länge sedan, och den historiska gatubilden är inte alldeles intakt, men staden
är ändå helt unik i sitt slag, med centrum nästan helt bestående av trulli. 

Locorotondo är inte bara ett svalkande vitt kvalitetsvin, utan även namnet på din nästa anhalt.
Alldeles rund (namnet betyder rund plats) vilar centrum på toppen av en kulle. De vitkalkade grän-
derna välkomnar, och från Via Nardelli har du en härlig vy över de trullismyckade slätterna.

Kanske väljer du att inkvartera dig i charmiga Martina Franca, en medeltida stad där det på
1700-talet plötsligt rivstartade en trend att dekorera husen efter senaste mode. Resultatet är krumma
smågator som kantas av adelshus ornamenterade i stilig barock och yster rokokò.”Festival della Valle
d’Itria” är en välbesökt musikfestival i slutet av juli.

Cisternino halvvägs ut mot kusten är en liten pärla. Husen ligger tätt i terrasser, känslan är lite
som i Orienten. Genom olivlundarna når du sedan snabbt pittoreska Ostuni, lite större än Cisternino
men med samma karaktär: trånga gränder, trappor, bågvalv, och med delar av de gamla stadsmurarna
bevarade. Och allt allt är vitt vitt i gamla stan. Olivolja är en given souvenir, att droppa på det rustika
pugliesiska brödet. I Ostuni känner du havsbrisen, och har du inte mer tid att lägga på rundturen så
vänder du nu norrut igen, längs med kusten. Närmast Ostuni är kusten sönderklippt med små dolda

sandvikar. I dessa trakter möter blicken ofta
befästa masserior. Lantgodsen hade skäl att rusta
sig mot pirat angrepp på 1600-talet, och murarna
har ofta såväl skottgluggar som lönngångar.

Bara några kilometer från kusten  ligger
Fasano, där barnfamiljen kanske ägnar en dag åt
nöjes- och safariparken Zoosafari & Fasano -
landia. 

Ett stycke söder om Bari väntar sedan Poli-
gnano a Mare, som på avstånd ser ut som en
arabisk by. Den ligger på en hög tuffstensplatta
med underliggande grottor ut mot havet. En liten
men spektakulär strand i en ravin räddar den med
akut badbehov. Vattnet är skimrande klart och
rent. Båtar kan sommartid ta dig till grottorna.

I inlandet ligger Castellana Grotte, en ort
som fått sitt namn efter de uppmärksammade
dropp stensgrottorna. Det finns guidade turer
också på engelska i det tre kilometer långa grott-
systemet.

www.viaggiareinpuglia.it
www.aptbasilicata.it
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CYKLA VALLE D’ITRIA RUNT 

För den som gärna utforskar nya trakter
från cykelsadeln är Puglia ett strålande
alternativ. Valle d’Itria har natursköna och
lättcyklade vägar, och det är tätt mellan
charmiga samhällen att pausa i. Cyklar
finns att hyra på många ställen, exempel-
vis i Monopoli. Anhalterna kan sedan heta
Polignano a Mare, Conversano, Albero-
bello, Locorotondo, Martina Franca,
 Cisternino, Ceglie Messapica och Ostuni. 

De vitkalkade bondbyarnas avskalade
miljö överraskar plötsligt med yppigt
barocksmide på fasaderna och  fantastiska
kyrkorum. Följ gränderna till hantverkare
och butiker, trattorior och kaffe barer.

Även längre ner, i Lecce-provinsen, finns
gott om mindre trafikerade landsvägar
som fungerar fint för cykelturisten. Inte
sällan har hotellen cykeluthyrning, och på
många tåg är det kostnadsfritt att ta med
cykeln ombord. 

En cykelsemester på våren eller tidig höst
ger lagom ljumma vindar över den röd -
lysande jorden, genom vinfält och oliv -
lundar. 

BARI
Under antiken var Bari aldrig av samma dignitet
som det idag betydligt mindre Brindisi. Men så,
under de sekler som därpå följde, hamnade
Bari i centrum av de skeenden som styrde
maktkampen om Syditalien. Snart blev staden
också ett viktigt religiöst centrum. Medeltidens
korsfarare och pilgrimer startade här sin seglats
mot det Heliga Landet, och en av gatorna i den
allra äldsta delen heter just Via delle Crociate.
Den äldsta stadsdelen ligger kompakt på en
liten udde, de smala stråken snirklar sig laby-
rintiskt kring små kvarter.

I gamla stan, ”Bari Vecchia”, är kyrkan
San Nicòla ett absolut måste. Byggnaden
i typisk regional stil påbörjades år 1087 när
relikerna av helgonet Nicòla – sedermera
 stadens skyddshelgon – kom till Bari. Nu finns
relikerna i kyrkans krypta, medan det lilla
museet hyser kyrkans silver. Bara några kvarter
bort ligger katedralen, från samma epok, som
du nog också tittar in i. Via Venezia löper längs
med stadsmurarna och har många av stadens
profiler i sitt blickfång.

”Borgo murattiano” heter den modernare,
och betydligt större, delen från 1800-talet. Bra
shopping hittar du t ex på Via Sparano da Bari,
Via Manzoni, Corso Cavour och Via Argiro.

I början av maj firas helgonet San Nicola
med en stor folkfest.

www.viaggiareinpuglia.it

Sjöborrar, en lokal delikatess

Castello svevo, Bari
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TRANI
Hamnbassängen var under medeltiden en
 viktig mötesplats för handelsmän från när
och fjärran. Idag är det de rätlinjiga kvarteren
uppåt land som tagit över kommersen. 

Vid hamnens inlopp tronar den blekt rosa
katedralen i ensamt majestät; en av stadens
vackraste punkter. San Nicolas krypta bakom
altaret bärs upp av en skog av kolonner. 

Strax intill ligger kastellet som svebernas
kung Fredrik II lät bygga på 1200-talet, och på
södra sidan av hamninloppet ligger spanjorernas
1500-talsfort.

Pilgrimen San Nicolas fest firas juli månads
sista dagar, och i början av augusti är det folk-
fest med historiska kostymer till minne av ett
kungligt bröllop.

BARLETTA
Här väntar fina stränder och genuina upplevel-
ser i medeltida kvarter, där man under festliga
former varje år i september återupplever en
avgörande batalj från år 1503, ”la Disfida”.

Kastellet ser ut som en riktig sagoborg,
påbörjat på 1200-talet och förstärkt på 1500-
talet, när stadens handelsflotta var som starkast.
Bredvid kyrkan Santo Sepolcros renässansfasad
står ”il Colossso”, en fem meter hög bronsstaty
föreställande någon av antikens  kejsare, osäkert
vilken. Statyn hämtades i Konstantinopel
någon gång under medeltiden. 

Nationalparken Alta Murgia

Alberobello
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CASTEL DEL MONTE
Federico II – kejsare, erövrare, kosmopolit, poet
och mycket mer – lät på 1200-talet bygga
den gotiska borgen Castel del Monte. Med en
arkitektur grundad på matematiska principer
var den värdelös som boning men däremot
fullständigt lysande som monument över en
exceptionell personlighet och kung. Teorierna
kring borgen är lika många som frågetecknen.
Mängder av symbolik finns att läsa in i konstruk -
tionen. Som en kungakrona svävar den mytisk
över landskapet. 

Sedan 1996 står Castel del Monte på
UNESCOs världsarvslista.

www.casteldelmonte.beniculturali.it

ALTAMURA
Samtidigt som kung Fredrik II grundade staden
lät han lägga första stenen till katedralen. Det
var år 1232. Stadsplanen som växte fram fick
ett alldeles eget stuk. Gatorna ringlar ut från
Piazza Duomo, och från dessa löper gränder
som öppnar sig till små torg eller kringbyggda
gårdar, ett slags blindgångar, på arabiskt manér.
De kallas ”claustro”, och det finns närmare
 tvåhundra i den lilla stadskärnan.

I området har unika förhistoriska fynd
gjorts, bland annat dinosauriespår (Cava dei
Dinosauri i Pontrelli).

www.viaggiareinpuglia.it

Castel del Monte
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MATERA
Provinshuvudstaden Materas stora attraktion
är stadsdelarna ”i Sassi”. De grottor i berget
som beboddes redan under forntid, togs sedan
först i anspråk av eremiter och munkar. I takt
med att människorna valde att lämna de pirat-
härjade kusterna för inlandets jordbruk så
befolkades grottområdet, och en hel stad växte
fram. Husens fasader ut mot gatan murades
i tuffsten, men det inre höggs ofta ut direkt ur
berget. På 1950-talet  beordrades utflyttning,
och kvar stod en tom stadshalva. Det här är
unik konst- och folklivshistoria, från medeltid
och framåt. 

Gatan Via Duomo leder upp till katedralen,
belägen mitt emellan Sasso Barisano och Sasso
Caveoso, den minst murade stadsdelen. Ovan-
för, just på ravinens krön, löper Via Madonna
delle Virtù med bästa utsikten. 

Turismen har hittat charmen även i ”i Sassi”.
Enklare inkvarteringsformer finns att tillgå,
i minimalistisk anda men med romantisk
ansats.

www.aptbasilicata.it

Naturreservatet Murgia Materana

I Sassi, Matera
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LECCE
I praktfulla Lecce är det barocken som trium ferar
i kyrkor och palats. Starta din stadsvandring vid
utsökta kyrkan Santa Croce och det intillig-
gande Palazzo del Governo. Torget Piazza
Sant’Oronzio är stadens sällskapssalong, och här
ligger den välbevarade romerska amfiteatern.
Dra dig sedan bort mot vackra Piazza del

Duomo med katedral och  biskopspalats. Med
gatan Via Palmieri sluter du barockcirkeln. Corso
Vittorio Emanuele och Piazza Mazzini heter de
bästa shoppingstråken. På museet ”Sigismondo
Castromediano” finns arkeologiska samlingar,
och i vinbodarna finner du Salentos mustiga
röda viner gjorda på druvan Negroamaro.

www.viaggiareinpuglia.it

Martano Santa Croce, Lecce

Mellan Pietrapertosa och Castelmezzano

26
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1. Utforska Salento, det sydligaste av Puglia, med start i barockens Lecce (sid 26). Här i det
forna Storgrekland finns faktiskt byar – Martano till exempel – med bofasta som fortfa-
rande kan tala griko, en grekisk dialekt. Lecces kust är grön och snäll, och stränderna utanför
Melendugno är uppskattade. 

2. Otranto är Italiens allra östligaste stad. Den flerhundraåriga gatstenen leder dig genom
ett pittoreskt centrum. Bysantinska munkar befäste den grekiska kulturen i Salento, och just
de bysantinska inslagen är många i Otrantos historiska byggnader, som Basilica di San
Pietro.

2. Kustvägen längre söderöver blir dramatiskt vacker med tät vegetation, klara vatten,
många grottor och plötsliga sanddyner. Pinjeträden ger grön silhuett tillsammans med
vakttorn, borgar och fästingar, många från 1500-talet. Turkiska piratangrepp och invasioner
var länge ett reellt hot. Vid Castro ligger några av regionens mest omtalade marina grottor.

2. Santa Cesarea Terme är en skapelse från slutet av 1800-talet då badturism till hälso-
samma varma källor kom på modet. Här fann man dem i havet. 

2. Klippkusten utanför Gagliano del Capo är mycket suggestiv, och på yttersta spetsen
 ligger sedan Santa Maria di Leuca, en gammal fiskeby som blivit välbesökt baddestination.
Rikemansvillor från det tidiga 1900-talet skymtar i det gröna. 

2. Uppåt land hittar du historiska Specchia och sympatiska Ugento med sandstränder
nära till hands. Gallipoli är en historisk hamnstad för handel med olja och vin vid det
Joniska havet. Här kan man shoppa, äta gott och även ta ett dopp. När du vänder norrut
igen så kanske du stannar till i Nardò vars torg sägs vara ett av Italiens vackraste.

2. Fortsätt från Matera över till Tyrrenska havet, kanske ända till Neapel. Se rundtur Campania
och kustvägen till Calabria, sid 7.

2. Ägna gärna lite tid åt det måleriska området halvvägs mot Potenza, med besök i bergsbyar
som Pietrapertosa, Castelmezzano och Tricario. 

Vill du förlänga turen?

”Cantine aperte” i Lecce-provinsen: vinproducenterna öppnar sina portar
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ISOLE EGADI SICILIEN

Pantelleria

Erice

Segesta

Selinunte

Monreale

San Vito lo Capo

Marettimo

Ustica

Favignana

Levanzo

Sutera

Castellammare
del Golfo

Scopello
Piana

degli Albanesi

Mondello

Solunto
Cefalù

Castelbuono

LE MADONIE

PALERMO

Sciacca

Marinella

Alcamo

Marsala

Bagheria

AGRIGENTO

TRAPANI

Mozia

Sciacca Naturreservatet Monte Cofano, Trapani
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Medelhavets största ö Sicilia har en alldeles  särskild
charm. Genom historien har de flesta  folkslag runt
Medelhavet kastat lystna blickar mot ön, och domi-
nanserna har skiftat från sekel  till sekel. Greker och
fenicier slogs länge om detta land, sedan kom romarna
förstås, och  därefter bl a morerna (800-talet), nor-
manderna (1000-talet), sveberna (1200-talet) och
spanjorerna (1400-talet) – för att göra historien
mycket kort. Och alla har de lämnat spår i konst,
arkitektur, traditioner och gastronomi.

Kullar och berg täcker in det mesta av ön. Riktigt höga toppar och högplatåer på närmare 2 000
m finns i de centrala massiven. Bitvist är det kargt, men palmer, kaktusfikon, citrusodlingar, vinfält
och olivlundar sätter kontur och färg. Gamla lantgods med solblekta fasader blänker till i det gröna,
och på vårvintern blommar mimosan innan mandelträdens rosa blomstring tar över. Vetefälten är
inte lika stora som förr, när ön kallades för Medelhavets kornbod, men är fortfarande ett återkom-
mande inslag.

Palermo (sid 31) är öns myllrande och färgstarka huvudstad. Staden bjuder på omtumlande upp-
levelser, och lämpar sig för såväl en snabbtitt som några dagars vistelse. Inne i Palermo klarar du dig
bäst utan egen bil. Stadsbilden är oerhört mångfacetterad, kasten är ibland galet tvära. Njut staden
till fots, mellan flerhundraåriga marknader, operahus, kyrkor, caféer, hamn och shoppingstråk. Palermo
är en stad som ständigt överraskar.  Arabiska röda kupoler och palmer avlöser spanska barockfasader,
ett och annat funkispalats ståtar i den nyare delen av centrum, medan åter andra byggnader har
inspirerats av utgrävningarna i Pompei, och lyser som ökensand i kvällningen. 

Palermo är en hamnstad, badstränder hittar du utanför centrum, i exempelvis Mondello cirka
10 km väster ut. Här råder ett skimmer av förra sekelskiftet.

Ett besök i Palermo inkluderar en obligatorisk utfärd 8 km till Monreale (sid 32) med sin över-
dådiga katedral och vackra moriska klostergård, högt belägen med strålande utsikt över dalen Conca
d’Oro. Kanske fortsätter du upp i bergen till Piana degli Albanesi, grundad på 1400-talet  av albaner
som flydde från turkarna, och där man fortfarande talar en albansk dialekt. 

 

   

 

 o
 ONIE

SICILIEN
med start 
från Palermo

Cefalù
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Denna rundtur föreslår att du efter Palermo ställer siktet västerut. Kulturturisten besöker självklart
utgrävningarna av antikens Segesta (sid 33). Behöver du göra ett stopp på vägen så är Alcamo ett
bra alternativ. Trapani eller Erice (sid 33) är nästa anhalt. Vilken av dem du  väljer – om inte båda –
beror på om du vill till en större ort eller föredrar historisk charm med lugn och ro. Från Trapani tar
många båten till de Egadiska öarna här utanför, men också till Pantelleria och till Sardinien.

Längtar du efter bad och sol, eller efter naturupplevelser av rang, då svänger du från Trapani/
Erice norrut. Här uppe på Siciliens nordvästligaste udde ligger San Vito lo Capo med sina underbara
stränder. Stanna en vecka och vila, om du har lust. I augusti firar man med couscousfestival.

Av Siciliens många naturskyddsområden är Riserva Naturale dello Zingaro (sid 35) ett av de
mest bejublade. Parkområdet löper längs med havet i Castellammarebukten, med start 12 km från
San Vito lo Capo och med berget Monte Sparagio i ryggen. Vill du ta dig direkt till reservatet från
Palermo följer du kusten via Castellammare del Golfo till Scopello. Varför området kallas Zingaro
(betyder zigenare) är oklart, kanske har nomader en gång i tiden bebott trakten. Reservatet får  bara
besökas till fots, och ett flertal leder genomkorsar terrängen.  

På färden söderöver från Trapani följer du vägskyltar mot Marsala (sid 35). Varhelst du gör en
avstickare mot havet, ligger saltberedningsbassänger. Saltproduktion och -handel är en viktig del
i traktens historia, och de vita väderkvarnarna är typiska landmärken. Följ gärna den havsnära lands-
vägen ”Via del Sale”. Passerar du en vägskylt med ordet ”baglio” så rör det sig om en lokal typisk större
lantgård, och förmodligen är vin, olja eller annat till försäljning. Vissa lantgods är numera rustika hotell.

Selinunte (sid 36) blir nästa obligatoriska stopp för den historiskt intresserade, grundad av
 grekerna på 600-talet f Kr. Utgrävningsområdet är sevärt. Inkvartera dig vid havet, eller kör lite när-
mare Sciacca (sid 36) varifrån du sedan lätt gör en dagsutfärd till Selinunte. I Sciacca väntar stränder,
gamla gränder och klassiska hälsokurer. Omgivningarna är mycket natursköna,  inte minst i floden
Bèlices dalgång. Många byar bär dock spår av jordbävningen 1968.

En annan given utfärd från Sciacca går till Agrigento (sid 38), slutpunkten på denna rundtur.
 Ingenstans finns så välbevarade grekiska tempel som här, inte ens i Grekland. Här på Siciliens
 sydvästra kust är de egentliga badorterna få, men den som söker lugn och avskildhet kan hitta  riktigt
fina naturstränder, med gyllengul sand och vita klippor. Här och där ligger hotell i lantlig omgivning,
ibland direkt vid havet. Om du efter Agrigento ämnar köra landsvägen norrut mot Palermo, rakt  igenom
det kuperade inlandet, kanske du tar en paus i karaktäristiska bergsbyn Sutera. 

www.regione.sicilia.it/turismo

San Cataldo, Palermo
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PALERMO
De arabiska inslagen i gatubilden är många,
 liksom de barocka och bysantinska. Spankulera
sakta karaktäristiska stråk som Via Alloro och
Via dei Biscottari, ta dig tid i trädgårdar
 (botaniska trädgården Orto Botanico!) och på
caféer. Shoppar mode och annat gör du på och
kring Via Ruggero Settimo. Given startpunkt
för promenader i olika riktningar är torget som
i folkmun kallas ”Quattro Canti”, där gatorna
Via Maqueda och Corso Vittorio Emanuele II
delar staden i fyra delar. Den senare går rakt
igenom medeltida Palermo som på 1500-talet
fick en barock ansiktslyftning.

Katedralen med sina kungagravar och
skattkammare är en av stadens viktiga profiler.
Den är en mix av olika stilar, fasadens 1400-
talsgotik kombineras med nyklassicistiska
 interiörer, och allt är storslaget så det förslår. 

Palazzo dei Normanni, arabernas fort som
byggdes om till kungligt palats av norman-
derna på medeltiden, fick ny touch av span -
jorerna på 1500-talet. Cappella Palatina inne
i komplexet fick dock behålla mycket av sin
medeltida utformning, och är ett av stadens
måsten med sina utsökta mosaiker och intarsia -
arbeten. 

San Giovanni degli Eremiti alldeles intill
har sin entré från Via dei Benedettini, genom
en prunkande liten park. Den här före detta
kyrkan fick araberna i uppgift att bygga av
normandernas kung. Fem kupoler blev det,
och en alldeles egen atmosfär.

Kyrkor och palats väl värda besök finns
det många av. Utöver de redan nämnda före-
slår vi i första hand också lilla normandiska
kyrkan Martorana.  Den är en liten juvel med
sitt vackra klocktorn och bysantinska mosaiker.

Den som hänförs av de arabiska influen-
serna ska självklart besöka även Zisa, byggt
som kungligt residens på 1100-talet. Namnet
kommer från arabiskans ”aziz”, som betyder
strålande. 

Det arkeologiska museet, Museo Regionale
Archeologico Antonio Salina, har en av Italiens
mest framstående arkeologiska samlingar.
Många föremål kommer från utgrävningarna
av antikens Selinunte, de stora tempelstatyerna
hör till praktpjäserna. Här finns också intressant
marinarkeologi.

Siciliansk konst genom tiderna ser du på
Galleria Regionale della Sicilia, i gotiska Palazzo

Abatellis med interiörer skapade av Carlo Scarpa.
Samlingarna speglar en mycket  intressant
mångfald.

Inne i Teatro Politeama hänger 1800- och
1900-talets stora italienska modernister på
Galleria d’Arte Moderna Renato Empedocle,
i sällskap av internationella storheter.

Lyxigt palermitanskt leverne i slutet av
1800-talet får man en fin glimt av i Villa
 Malfitano med omgivande park. Här huserar
Giuseppe Whitaker Foundation.

Stadens operascen Teatro Massimo är en
av Europas största teatrar med plats för 3 200
åskådare i den vackra 1800-talssalongen.
Kalendariet presenterar såväl klassiker som
 nyskapande föreställningar. Teatern har även
kortare guidade rundvisningar på engelska.

I utkanten av centrum ligger cappucciner-
munkarnas kloster (Convento dei Cappuccini),

Martorana, Palermo
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MONREALE 
Med vanlig stadsbussbiljett tar du dig de 8 kilo-
metrarna upp till Monreale. Här besöker du
först katedralen. På Sicilien var medeltiden de
normandiska kungarnas tid. I de oerhört rika
dekorationerna av guld i katedralen syns
kungen krönas av gud. Guldmosaikerna är
lagda av grekiska flinka fingrar och flankeras av
moriska abstrakta mönster, medan kolonnerna
kommer från demolerade romerska tempel.
Ett utsökt exempel på stolt blandkultur. 

Vägg i vägg ligger en klostergård med
underbara pelargångar, en gång benediktiner-
munkarnas. Med pistageglass i hand njuter
du sedan den milsvida utsikten över Palermo
och den  ”gyllene dalen”, la Conca d’Oro, döpt
efter de citrus lundar som en gång klädde hela
området.

Varje år under november/december arran-
geras en musikvecka för liturgisk och annan
andlig musik.

www.duomomonreale.it

MATKULTUR OCH MARKNADER 
Palermo är känt för sina underbart  brokiga
marknader. Det finns några riktigt klas-
siska – Vuccirìa, Ballarò, Capo och Borgo
vecchio – och att besöka åtminstone en
av dem är att betrakta som ett måste. Här
ryms en viktig del av stadens själ.

Pinfärsk fisk och drivor av pistage -
nötter trängs med frivola underkläder  och
nyskördade sparrisar i vackra buntar. Hun-
dar, unga och gamla, bofasta och turister
banar sig väg i trängseln, i makligt tempo.
Snabbmat säljs direkt från stekpannan på
gatan. 

Här vaknar förstås tankarna på vad
kvällens menyer ska föreslå. Fisk, skaldjur
och bläckfisk är en viktig bas, och lokala
grödor som tomat, aubergine, oliver och
kapris finns alltid med. I det sicilianska
köket möts främmande kulturer och ned-
ärvda traditioner. De arabiska inslagen är
relativt vanliga: couscous,  russin, nötter
och exotiska kryddor, fast i siciliansk tapp-
ning. Cassata, cannoli bakelser, glass och
andra färgglada  desserter avslutar festen,
tids nog.

Gästfrihet är ett sicilianskt ledord, att
 alltid bjuda rikligt med mat är tradition.
Förrättsbufféer är mycket vanliga på
restauranger; ett utmärkt läge för novisen
att göra nya gastronomiska bekantskaper!

känt för sina makabra katakomber med mumi-
fierade lik. Ett kuriöst besök, dock inte lämpligt
för barn och känsliga personer.

Festen till stadens skyddhelgon Santa
Rosalias ära äger rum den 10–15 juli varje år
och heter ” ’u Fistinu”. Religösa processioner
kombineras med fyrverkerier över vattnet och
diverse glada spektakel.

www.palermotourism.com 

Marknaden Ballarò, Palermo
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SEGESTA
Den arkeologiska parken i Segesta har bland de
mest välbevarade monumenten på ön. Segesta
har en mycket lång historia och fick med tiden
en reell maktposition, ständigt i konflikt med
Selinunte. Det doriska templet från 400-talet
f Kr är i sig värt ett stopp på turen. Mot berget
Monte Bàrbaro lutar sig teatern från 300-talet
f Kr, och däremellan låg stadskärnan som man
idag bara kan få en vag uppfattning om. 

Sommartid ges klassiska skådespel på
antika teatern.

TRAPANI
Hamnstaden Trapani är idag provinshuvudstad
med relativt modern framtoning, men en gång
i tiden var Trapani hamn till den då viktigare
staden Erice. De hamnnära kvarteren är också
de mest intressanta för den tillfällige besökaren,
med sina arabiska kvarter och fiskemarknaden.
Passa på och ät en couscous med fisk, en av
specialiteterna. 

Följ gatorna Via Garibaldi och Corso Vittorio
Emanuele ut på nord -
sidan av udden, och
sedan hamnpromena-
den Viale Regina Elena
åter inåt land. Vid färje-
terminalen svänger du
förslagsvis upp i det
forna judiska gettot
kring Piazzetta
Sant’Agostino, och
du har därmed fått en
överblick av centrum. 

Museo Regionale
Pepoli har namn efter
greven som startade
samlingarna i ett före
detta kloster: arkeolo-
giska fynd från Sicilien
och Nordafrika, men
också kyrkomåleri från
1400- och 1500-talet,
bl a Carracci. Titta in
i kyrkan Santuario
dell’Annunziata all -
deles intill, där sjö -
männen har sitt kapell,
och  fiskarna sitt, båda
intressanta.

ERICE
Kulturstaden Èrice är högt belägen, ett litet
stycke från kusten här i nordväst. Staden står
på antik grund, ett fruktbarhetstempel gav
 staden helig status. Idag möter en gemytligt
medeltida stadsbild innanför de gamla
murarna, där 1300-talskyrkan Chiesa Matrice
med sin kampanil är det viktigaste monumen-
tet. De gamla gränderna snirklar sig genom
centrum, Corso Vittorio Emanuele heter
huvudgatan som kantas av barockbyggnader.
De välbevarade stadsmurarna är delvis från
700-talet f Kr, senare påbättrade av romarna.

Ovanför den engelska 1800-talsträdgården
Giardino del Balio ligger Castello di Venere, en
skapelse från 1700-talet av delvis antikt bygg-
material, och här finns också spår av antikens
tempel. Dessutom en fantastik utsikt!

Det går en 3 km lång linbana mellan
 centrala Erice och Trapanis ytterområde.

www.regione.sicilia.it/turismo

Trapani

Erice
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Riserva dello Zingaro
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RISERVA DELLO ZINGARO
Vackra badvikar och pyttesmå fiskarsamhällen
avlöser varandra utmed kusten här i Castellam-
marebuktens västligaste del. Genuina lilla
 Scopello ligger i territoriets sydöstra ände.
Här har tonfisket traditioner sedan antikens
greker och romare. ”Tonnara” på skyltar av
olika slag indikerar en forna tonfiskeanläggning

Naturen är ömsom frodig ömson karg,
med grottor och dolomitiska bergsformationer.
Små jordlotter nyttjades för slitsamt jordbruk
till för inte så länge sedan, de gamla olivträden
vittnar om detta. Symbol för det här natur -
reservat är dock dvärgpalmen.

Det blå havet är ständigt nära och nedan-
för det vita kalkbergets stup väntar också
snälla badvikar. Stränderna har namn som
 börjar med Cala, och havsbotten består av
vita lena stenar. Den dykintresserade har här
fina vatten att bekanta sig med.

Vandringen startar nära havet, antingen
vid Scopello (södra entrén till parken) eller vid
Calampiso (norra entrén). Var beredd på en del
nivåskillnader. Trappor och terrasser leder ner
till havet. Den mest kustnära leden är 7 km
lång och tar cirka 2 timmar, enkel riktning utan
pauser. Vid entrén löser man en dagsbiljett.
Det är inte tillåtet att campa, och inga bilvägar
leder igenom reservatet.

www.parks.it/riserva.zingaro

MARSALA
I Marsala utgår du från torget Piazza della
Repubblica, och spankulerar gatan Via XI
 Maggio ut mot havet. Där finns de antika läm-
ningarna (Insula Romana) med vacker utsikt. 

Runt om staden ligger de berömda vin -
fälten, och inne i centrum finns flera vinprodu-
center att besöka. ”Cantina” och ”Enoteca”
indikerar att här kan man prova och inhandla
vin, ibland även äta en bit. Större anläggningar
från 1800-talet ligger utmed havet i stadens
utkanter. Marsalavinet som vi känner till det
har sina rötter i 1700-talet, tack vare en driftig
handelsman från Liverpool på ofrivilligt besök
i staden efter en storm. 

Ett guidat besök på ön Mozia i lagunen
norr om Marsala kan den historieintresserade
överväga. Fynd från den feniciska bosättningen
på ön, men också vapen och annat från den

Saltbassänger vid Marsala

Trivs i Scopello
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grekiska epoken, finns på museet i Villa Whitaker.
På det arkeologiska museet inne i Marsala

finns ett puniskt skepp som hittades för några
decennier sedan på havsbotten vid inloppet till
lagunen.

SELINUNTE
På 600-talet f Kr klev grekerna iland och grun-
dade staden Selinunte. Namnet fick staden av
en vildväxande ört, som också präglades på
stadens mynt. Staden växte snabbt till en av
de större på ön, men krig och oro gjorde att
Selinunte övergavs runt år 250 f Kr. 

Jordskalv har sedan demolerat många av
de grandiosa monumenten.Varsamt har man
i modern tid försökt återuppbygga delar av
dem. Det största templet tillägnat Zeus hade
en golvyta på 110 x 50 meter.

Fynden från denna grekiska koloni finns på
arkeologiska museet i Palermo, men ruinerna
i sig är mycket intressanta. 

I fiskebyn Marinella alldeles intill kan man
ta sig ett dopp.

SCIACCA
Sciacca strax söder om Selinunte har sedan
antiken lockat besökare på jakt efter hälsoku-
rer, och kan vara utgångspunkt för utfärder
i området. Den medeltida stadskärnan är triv-
sam att promenera i. Från Piazza Scandaliato
blickar du ut över hamnen och havet. Nere vid
vattnet ligger kuranstalten i jugendstil, ett par
konkurrerande anläggningar finns i staden.

”Castello incantato” är ett slags naivistiskt
museum i det fria, ett par kilometer öster om
Sciacca;  en olivlund med huvuden och ansik-
ten skulpterade ur klippor och trädstammar

www.regione.sicilia.it/turismo

Selinunte
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Agrigento-provinsen
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AGRIGENTO 
Man behöver inte vara särskilt kulturellt
 intresserad för att imponeras av de grekiska
monumenten i tempeldalen Valle dei Templi
 i Agrigento, ett av UNESCOs världsarv sedan
1997. Himlen är för det mesta klar, dagsljuset
är intensivt, och solnedgången mycket vacker. 

Det arkeologiska museet visar en prakt -
samling av vaser, skulpturer och andra fynd.

På kullen norr om Valle dei Templi ligger
det medeltida Agrigento, från den tid då
 staden var muslimernas centrum på ön, och
handeln med Nordafrika blomstrade. På 1800-
talet hade stadens mittpunkt flyttats från
katedralen till de nya kvarteren runt Via Atenea
och Viale della Vittoria. Dessa stadsdelar är väl
värda ett besök, med stopp i butiker och vid
kyrkor och kloster. Mandelblomsfestivalen
”Sagra del  Mandorlo” i mitten av februari är
en färgglad folkfest, och i tempeldalen ges
 konserter och skådespel sommartid.

www.valledeitempli.it

Concordiatemplet, Agrigento
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1. Länka denna rundtur till rundturen Sicilien från Catania (sid 41), och följ den i omvänd
 ordning. Du fortsätter i så fall från Agrigento söderut längs med kusten. Nästa badstopp kan
bli i Licata eller Gela. Sedan är du snart i barockens Ragusa.

2. Lägg några dagar eller kanske en vecka på att köra österut från Palermo, till charmiga
badorten Cefalù med gammal stadskärna. Två kortare stopp på vägen, helt nära Palermo,
kanske lockar: det första vid Solunto, för de arkeologiska utgrävningarna av puniska staden
Soloeis. Strax intill ligger sedan barockvillornas Bagherìa. Flera av de makalösa villorna med
omgivande parker är under restaurering, men Villa Palagonia är delvis öppen för besök, och
i Villa Cattolica huserar ett museum för modern konst, med en fin samling av modernisten
Renato Guttuso som bas. Från Cefalù kan du sedan med fördel göra en dagsutfärd upp
 i naturreservatet Le Madonìe. Kanske blir lunchen i Castelbuono?

3. Ta båten ut till någon av småöarna här utanför.
3. Favignana är den största ön i ögruppen Isole Ègadi. Den har genom historien haft funktionen

som försvarbastiljon, och som fängelseö. Idag är det högst frivilliga besökare på ön, som
njuter av hav och sol och båtturer. Tonfisket har också alltid varit av största vikt på Favignana.
Kanske besöker du härifrån grannön Lèvanzo och kikar på de förhistoriska grottmålningarna,
eller fiskarnas Marèttimo. Båt från Trapani.

3. Dykarnas Ùstica har sitt namn efter latinets ”ustum”, som betyder bränd, efter den svärta
ön fått av lava. Öns kuster är sönderklippta och perforerade av grottor, men inlandet har
plana ytor där vinodlingar trängs med andra grödor, och ett och annat olivträd. Här är
marint naturreservat och dykvattnen är utsökta. Den lilla ön inbjuder också till vandring.
I den rätlinjiga tätorten Ùstica som projekterades och byggdes av spanjorerna på 1700-
talet finns ett marinarkeologiskt museum. Båt från Palermo.

3. Pantelleria är den största av öarna runt Sicilien, känd för sitt halmgula aromatiska starkvin
Passito di Pantelleria, för kaprisen som växer vild över hela ön, och för de karaktäristiska
stenhusen ”dammusi”. Internationella jetsetare har funnit lugn och avskildhet på denna
vackra ö med starka moriska inslag, som erbjuder just lugn och avskildhet, och så sol, hav,
spabehandlingar och annorlunda arkeologi. Hit är det en lite längre båtfärd från Trapani,
men flyg finns som alternativ.

Vill du förlänga turen?

Le Madonie
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Trinacria är det klassiska namnet på Sicilien. Tre
huvuden betyder det på gammelgrekiska, och anspe-
lar på öns trekantiga form. Den östligaste udden når
nästan fastlandet, bara det smala Messinasundet
skiljer. En bro har diskuterats och projekterats i
årtionden, men idag tar man bilfärja från Reggio
Calabria eller Villa San Giovanni. Även tågen rullar på
färjorna. 

Denna rundtur startar mitt på östkusten, i pro-
vinshuvudstaden Catania (sid 43) där många landar
som valt att flyga till Sicilien. Staden är larmig och kan vara lite svår att greppa för turisten. Här finns
såväl kulturhistoria som monument, men hamnen och fisket är ortens viktiga nav. Passa på och gör dina
sista inköp här, innan du tar flyget hem. Den bördiga vulkanjorden ger fina viner, både röda och vita.

Vi föreslår att styra kosan direkt mot Siracusa (sid 43). Helgonet Lucias hemstad står för roman-
tisk skönhet och klassisk kultur, och här vill du nog strosa i lugn och ro. Sevärdheterna är många, så

avsätt lite tid. Med spår efter såväl greker och
bysantiner som araber, normander och span-
jorer står gamla Siracusa på UNESCOs världs-
arvslista tillsammans med forntida gravplat-
sen Necropoli di  Pantalica. De runt femtusen
grottgravarna hittar du ett stycke väster om
Siracusa, och gör du en utfärd hit passar ett
besök i Palazzolo Acreide bra.

Floden Ciane är bara drygt sex kilometer
lång, och området från källan (Fonte Ciane) till
flodmynningen just söder om Siracusa är natur-
reservat. Här växer papyrus, Siracusas mest
kända produkt sedan antiken.

Följ kusten söderut. Ner mot den abso-
luta sydspetsen blir kusten lättillgänglig med
barnvänliga stränder. Genar du över udden
kommer du till fiskarnas Pozzallo och bad -
hotellen utanför Ragusa. De ligger ofta direkt
vid de fina sandstränderna. 

Staden Ragusa (sid 45) är kulturturistens
nästa resmål, drygt två mil från kusten. År
1693 drabbades området Val di Noto i det
sydligaste Sicilien av en kraftig jordbävning.
Städerna Caltagirone, Militello Val di Catania,
Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa Ibla
och Scicli ödelades. Med stor beslutsamhet
och handlingskraft byggdes nya stadskärnor

SICILIEN
med start 
från Catania
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Taormina
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upp, på ruinerna av de gamla. De blev ett ena-
stående uttryck för den senbarocka stilen i sici-
liansk tolkning, och är av unikt konst historiskt
värde. Tillsammans står de listade av UNESCO
som världsarv, så kör gärna lite omvägar, stanna
till i några av orterna för en kaffe eller glass, och
njut av de lantliga vyerna.  

Gelas fina stränder lockar till ett sista dopp
innan vi svänger inåt land. Staden ligger på his-
torisk mark, men dagens Gela har en relativt
modern struktur. Arkeologiska utgrävningar finns
i utkanterna av staden, och ett arkeologiskt
museum i centrum.

Nu lämnar vi kusten och styr mot ännu ett
världskulturarv, nämligen utgrävningarna av

romerska Villa del Casale vid Piazza Armerina (sid 46). Vill du göra ett stopp längs vägen hit upp så
är keramikens Caltagirone ett tips. Keramikernas butiker ligger samlade vid den majolikaprydda trap-
pan som leder upp till kyrkan Santa Maria del Monte. 

Här tar rundturen slut, och ska du återvända till Catania finns flera alternativa vägar. Det är
genuina jordbruksbygder du passerar. Tänk på att vägarna ofta är krokigare än de ser ut på kartan,
och det tar tid att transportera sig på inlandets småvägar.

www.regione.sicilia.it/turismo

Ragusa-provinsen
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kiska teatern, uthuggen ur  berget. Här hittar du
också den historiska men artificiella  kalkstens-
grottan ”Dionysos öra” med sin berömda aku-
stik, liksom arkeologiska museet ”Paolo Orsi”. 

Stadsdelen Ortigia ligger utslängd i havet
och är ett myller av pittoreska stråk som
Via della Maestranza och Via Vittorio Veneto.
Under sekler med ständiga attacker från havet
var det här ute allt fler kom att förskansa sig.
Terraferma övergavs, tills de nya kvarteren
växte fram på 1800-talet. 

Katedralen, il Duomo, byggdes på grun-
derna av ett antikt tempel i Ortigia. Promenera
vidare till den sedan antiken berömda vatten-
källan Fonte Aretusa, och ut till fästningen
Castello Maniace.

Stadens skyddshelgon Santa Lucia firas
med processioner den 13 december, men
också den 20 december och då är Sveriges
Lucia med tärnor på plats.

CATANIA
Jordskalv, vulkanutbrott och krig har härjat
genom sekler, men här finns fortfarande
sevärda stråk som Via Etnea och Via dei
 Crociferi. Shoppingen är ofta prisvärd, och
de viktigaste affärsgatorna är Corso Italia, Via
Pacini och Via Umberto I. Så missar du förstås
inte la Pescheria, stadens livliga fiskmarknad
under valven vid Piazza Pardo. Den är en riktigt
genuin upplevelse, och blöt – ha inga finskor
på fötterna! Helt nära ligger katedralen som
återuppbyggdes i barock stil efter jordbäv-
ningen 1693. 

Sök skuggan en stund i vackra parken till-
hörande Villa Bellini, och avsluta med ett
besök till stadsmuséet (arkeologi, måleri,
vapensamlingar m m) i medeltidsborgen
 Castello Ursino. Stannar du kvar någon natt
kanske du kan pricka in en operaföreställning
eller konsert på Teatro Massimo Bellini, här
i kompositören Vincenzo Bellinis hemstad.

http://turismo.provincia.ct.it

SIRACUSA 
Staden grundades redan på 700-talet f Kr av
grekerna, och dess skönhet var vida känd.
”Världens vackraste”, sa Cicero om matematikern
Archimedes stad. Den allra äldsta bosättningen
var på fastlandet, det som kallas Terraferma.
Här ligger alltså de flesta monumenten från
antiken, i den arkeologiska parken. Har du tur
kanske det ges föreställningar på den fina gre-

Villa Bellini, Catania
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Duomo di San Giorgio, Ragusa
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”Dionysos öra”, Siracusa

Piazza Duomo, Siracusa

RAGUSA
Ragusa är provinshuvudstad här på den bördiga
sydspetsen. Två av stadsdelarna ska du hinna
med: Ragusa Superiore och Ragusa Ibla
(Ragusa Inferiore). Ragusa Ibla är den äldsta
delen, den som raserades av jordskalv och
byggdes upp igen när 1700-talet var ungt.
Samtidigt med denna återuppbyggnad började
en ny stadsdel växa fram, Ragusa Superiore.
Båda dessa stadsdelar är alltså  irenodlad
barock. Ragusa Superiore är högt beläget med
raka fina affärsgator. Corso Italia heter huvud-
gatan. Botanisera i matbutikerna, den lokala
pistagelikören kan kanske fresta. 

Från Ragusa Superiore leder trehundra
trappsteg ner till Ibla, där gatorna ringlar sig
fram på medeltida manér. I gränderna hittar
du gemytliga restauranger, och det är här som
kyrkan Duomo di San Giorgio ligger, Ragusas
smycke. Tv-serien om matglada Kommissarie
Montalbano har många scener härifrån.

En konstälskande baron lät vid slutet av
1800-talet bygga det romantiska slottet
 Castello di Donnafugata drygt en mil från
centrum. Slottet har varit inspelningsplats för
ett flertal filmer, och några av de 122 rummen
kan besökas, liksom den stora parken. 

45
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PIAZZA ARMERINA 
Efter grekerna var det romarnas tur att erövra
Sicilien. Villa del Casale var en 4 000 kvadrat-
meter stor lyxvilla, med rum efter rum, gym
och bassänger. Den som hade råd att bygga
denna villa fömodas ha fått sina pengar från
import av exotiska djur från Afrika,  ämnade för
gladiatorspel. Villans välbevarade och vackra
mosaiker  ger en inblick i de rikas lättjefulla liv
under antiken. 

Piazza Armerina har en gammal stadskärna
som löper mellan torgen Piazza Garibaldi  och
Piazza Castello, förbi barockkyrkor till ett
renässansfort.

Den 13–14 augusti äger en av öns mest
kända folkfester rum i Piazza Armerina, Palio
dei Normanni, med kostymparad och histo-
riska festspel.

46

Pozzallo
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Vi har två förslag som sträcker sig norrut från Catania, ett med tema bad och små historiska
städer, och ett som fokuserar på naturupplevelser:

1. Apelsinodlingar inramar lilla barockstaden Acireale som vilar på en lavaplatå vid havet just
norr om Catania. Det gör också fiskebyarna Aci Trezza och Aci Castello, här vid det som
sägs vara ”Cyklopernas kust” i Homeros Odysséen. Dessa byar duger gott för snabba dopp
i sommarhettan, men större stränder väntar längre norrut.

1. Östkustens badmetropol Giardini Naxos har fina sandstränder och bekväma badhotell.
År 735 f Kr klev grekerna i land och grundade staden Naxos, den första kolonin på ön.
Något litet av grekernas byggen finns kvar, som rester av försvarsmurarna. 

1. Pittoreska Taormina är en riktig semesterpärla, med lång historia. Från den antika
 teatern har man en superb utsikt över havet och mot Etna. Gatan Corso Umberto I är
 stadens vackra och livliga flanerstråk, ett avslappnat nöje ljumma sommarkvällar. I juli–
augusti äger kulturfestivalen ”Taormina Arte” rum. Från Taormina tar man linbanan ner
till stränderna i Mazzarò. Vill du hellre bo nära stränderna i Giardini Naxos tar du dig lätt
upp till Taormina med lokalbussarna.

1. Är du nyfiken på omgivande byar så föreslår vi Castelmola som det med lite god vilja
är gångavstånd till från Taormina (fem kilometer uppförsbacke), eller ta en sväng på hyrd
vespa. Där uppe väntar kastell, torg och kaféer, och en vidunderlig utsikt. Ett apelsindof-
tande mandelvin är typiskt för orten. Sàvoca är ett annat turförslag ca två mil norrut; ett
välbevarat medeltida centrum med vackra inslag från 1700-talet som förevigats genom
Gudfadern-filmerna. Svalka dig med en ”granita al limone” (isdrink med citron) innan
 färden går vidare.

1. www.regione.sicilia.it/turismo

2. En påtaglig profil ramar in landskapet, vulkanen Etna
vakar styvmoderligt över området. Ett svart damm-
täcke på balkongen på morgonen betyder att Etna
varit vaken medan du sovit. De större utbrotten är
dock mycket sällsynta. Etna med sina 3 323 meter
är öns högsta topp. Att ta sig upp till kratern är ett
spännande och annorlunda inslag på vistelsen. Man
kan starta från bergsstationen Rifugio Sapienza ovan-
för Nicolosi på sydsidan av vulkanen, där en linbana
utgår. I Linguaglossa på nordsidan finns ett Visitor
Center, och här kan du också starta din exkursion på
Etna. Vintertid kan man åka skidor utför vulkanens
branter, men bara när vädrets makter så tillåter. 

1. Genom historien har vulkanen format det om -
givande landskapet. En lavaström drog en gång
 i tiden ner till havet vid Acireale, där vackra natur -
stigar löper genom reservatet La Timpa. Under den milda vintern blommar euforbian.
 Stråket ”Le Chiazzette” är bara en kilometer långt, men med en höjdskillnad på 120 meter.
Trappstegen är många, utsikten fantastisk. I århundraden var detta den viktigaste transport-
vägen mellan Acireale och havet, vid fiskarnas Santa Maria la Scala. Kanske en båttur?

1. www.parks.it/parco.etna, www.parks.it/riserva.timpa 

Vill du förlänga turen?
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Procida (Campania)
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